
   القواعـــد
  ) قاعدة1256(

  
 

  
  :نقله واعتنى به
  خلدون الجزائري

Khaldoundz@yahoo.fr 

  
  

  
  

  الشكر والدعاء لكل من ساعد في إنجاز هذا العمل ونشره
  وأهدي العمل للمعتنین بأصول الفقه وقواعد الشریعة

  
  
  
  
  
  



 2 

  
  : ن الرابط التاليم طتین لهذا الكتابمخطو نسختین یمكن تحمیل

www.mediafire.com/?6rbxnwex1232d2w  
  :من الرابط التالي)  قاعدة404جزء یحوي (  أحمد بن عبد اهللا بن حمیدوتحقیق الدكتور

http://archive.org/details/kawaed-fikhia  
  :الدردابي فیحمل من الرابط التالي. ق دأما تحقی

https://archive.org/details/QawaaedMaqqari  
  

  :العمل في الكتاب
وهــو الرجــوع إلــى المطبــوع مـع ین،  تفریــغ نــص الكتــاب مـن النــسختین المخطــوطتین المتــوفرتــ 1

ردابي الـــد. ، وتحقیـــق دول مـــن القواعـــد الثلـــث األ علـــىلالـــذي یـــشتمبـــن حمیـــد . تحقیـــق د: عمــالن
  .الذي یشتمل على الكتاب كامال

  .ـ بیان اصطالحات المؤلف 2
  .الشامل لكل القواعدبین أیدینا ـ اعتماد ترقیم الدردابي لكون كتابه المطبوع الوحید  3
ووضـعها بـین معكـوفتین لتمییزهـا ، لیـسهل الرجـوع إلیهـا)  قاعـدة1256(عنونة القواعد كلها ـ  4

  .عناوین الدردابي وبن حمید بین، وتخیرت عن كالم المؤلف
  )أصولیة ـ مقاصدیة ـ فقهیة(الكبرى ین موضوعاتها برس للقواعد تـ وضع فه 5
  ...) لألعالم ـ والجماعات والطوائف ـ والكتب ـ والبلدان واألماكن(ـ وضع فهارس أخرى  6
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  قواعد المقريات الكبرى في موضوعللفهرس 
، لكن أغلب القواعد منها تطبیقاته )الفروع( األبواب الفقهیة قواعد المقري وردت مبوبة على

وفروعه تتعدى الباب الفقهي الواحد، فرأیت من الفائدة تبویبها بطریقة أخرى أصولیة أكثر منها 
  .فقهیة
 ات منهافي ضم مجموعمني اجتهاد هو ٕ، وانما  المقري لكل قواعدتالفهرسة التالیة لیسو

ات ما ینبني علیه الفقه، تنبیها واستثارة موضوعموضوع من في ) ةنظری(باب ما یعد أنه تحت 
، وتأكیدا لتناسق بناء الفقه )النظریات(لباحثین من أجل النظر في تلك األبواب األصولیة ل

  .اإلسالمي على أسس من تقوى اهللا تجعله صالحا لكل زمان ومكان
 آخر الكتابیراجع (  هي كما یلي قاعدة400الموضوعات التي رتبت وفقها عناوین 

  :)لالطالع على الفهرس مفصال
   فقه الوسائل مع المقاصد ـ2    فقه المقاصد ـ1
  مقاصد المكلفین  ـ4 المقاصد الخاصة    ـ3
    فقه الحاجیات  ـ6  فقه الموازنة بین المصالح والمفاسد  ـ5
   سد الذرائع وفتحها ـ8   أصل مراعاة المآل  ـ7
    فقه البدع  ـ10  لعبادات األصل في العادات وا ـ9

  العرف والعوائد  ـ12   فقه األتباع مع متبوعاتها  ـ11
   قواعد أصولیة أخرى ـ13
   األحكام التكلیفیة ـ15 األحكام الوضعیة    ـ14
  )المشقة: انظر(الرخص   ـ17  )الرخص: انظر(المشقة   ـ16
  )لمشقة الرخص ـ ا:انظر( فقه الحاجة العامة ـ التوسعة العامة  ـ18
   الحقوق ـ22 الضمان    ـ21 الذمة   ـ20   األهلیة ـ19
   المنافع ـ26 التملك     ـ25 العطایا    ـ24 العقد    ـ23
   وظیفة الفقیه وآدابه ـ28 االجتهاد   ـ27
  التخصص واالحتراف  ـ29
  القضاء ـ األحكام السلطانیة: األحكام  ـ30
   اآلداب ـ المروءةـ 33   الفقه الجنائي ـ32    التحكیم ـ31
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  ]مقدمة المؤلف[
  بسم اهللا الرحمن الرحیم
   وآلهصلى اهللا على سیدنا محمد

مقــرئ المتفــنن الــصالح الحــاج، قاضــي الجماعــة بفــاس، قــال الــشیخ الفقیــه العــالم العلــم األوحــد ال
  :ّأبو عبد اهللا محمد ابن الشیخ، الفقیه الصالح، أبي عبد اهللا محمد بن أحمد المقري رحمه اهللا

  .ٌالحمد هللا، وسالم على عباده الذین اصطفى
قــصدت إلــى تمهیــد ألــف قاعــدة ومئتــي قاعــدة، هــي األصــول القریبــة ألمهــات مــسائل الخــالف 

ُتذلــة، والغریبــة، رجــوت أن یقتــصر علیهــا مــن ســمت بــه الهمــة إلــى طلــب المبــاني، وقــصرت بــه المب ّ
َّالوصــول إلـى مكــامن النــصوص مــن النـصوص والمعــاني، فلــذلك شــفعت كــل أسـباب األصــول عــن 

  .ِّقاعدة منها بما یشاكها من المسائل، وصفحت في جمهورها عما یحصلها من الدالئل
و أخــص مــن األصــول وســائر المعــاني العقلیــة العامــة، وأعــم مــن ونعنــي بالقاعــدة، كــل كلــي هــ

  .العقود، وجملة الضوابط الفقهیة الخاصة
وبــاهللا أســتعین فــي تیــسیر مــا قــصدت، وعلیــه أعتمــد فــي تحقیــق مــا أملــت، ومــا تــوفیقي إال بــاهللا 

   .ٕعلیه توكلت والیه أنیب

  الطهارة
  

  ] أو حسي؟الطهارة شرعيإلى ّهل تبدل محل النجاسة [ ـ 1 قاعدة
ِّتبدل محل النجاسة إلى الطهارة باست عند النعمان ِّ حسي .عمال الماء شرعي عند مالك، ومحمدُّ

ال یجزئ في إزالة النجاسة إال الماء : فقاال. ، لكون الماء مزیال للعین واألثروبعض المالكیة
؛ ألن التعبد في  ال:قلت. تلزمهما النیة: فإن قلت. ُیجزئ كل مائع طاهر قالع: وقال. المطلق

زالة، ألن اإلزالة بالماء القلیل خارج عن القیاس، إذ قیاس التنجیس الحكم بنجاسة ُالمزیل ال اإل
مل الماء ویتضح الكالم إذا استع. الماء إذا القى النجاسة، ثم الماء النجس ال یرفع النجاسة

 على خالف لك أن ذهارة المبلل، والشكُجاسة المعتصر، وطُوعصر، فإن مذهب الخصم ن
   .القیاس، إذ ال فصل بین ما انفصل وما اتصل

  ]طهوریة الماء هل هي بالشرع أم بالطبع؟[ ـ  2قاعدة
ُطهوریة  عن مالك يوعنده، ورو. ة إال بدلیل، كالخبث الماء عندهما بالشرع، فتفتقر إلى نیَّ

  .هذا أصل الشاشي، والتحقیق ما مر، ویأتي. بالطبع فال تفتقر
   ]ضابط انتقال الماء من الطهوریة إلى غیرها [ـ  3قاعدة
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ِانتقال الماء عندهما بزوال سمة إطالقه فینتقل بالتغیر ولو قل على  األصح إال بدلیل كالقرار َِ
وعنده بزوال سمة رقته ولطافته الموجب لتجدید اسم آخر له إال بدلیل، كنبیذ . لد والجواروالتو

   .التمر في السفر، والعدم
  ]تغیر الماء ینافي كونه مطلقا[ ـ  4 قاعدة

بالطاهر أن التغیر الیسیر :  ونص الغزالي في الوجیز.التغیر ینافي اإلطالق مطلقا عند مالك
من غیر : وزاد ابن شاس. ه بالباقي على أوصاف خلقته فتناقضلّال ینافي، بعد أن حد المطلق قب

. طالقي اإل تبقى مع المخالطة وینتفٍمخالط له، ألنه فسر األوصاف باللون، والطعم، والریح، وقد
َوأسقط ابن الحاجب األوصاف، فلم یحتج إلى زیادة، ولبعض المالكیة خالف فیه، وفي تغیر 

  .الریح
  ]الكثرة والقلة في الماء إضافیتان[ ـ 5 قاعدة

ُالكثرة والقلة في الماء إضافیتان عند مالك وال بأس به في الكثیر :  قال في لعاب الكلب.ُ
ّ، وفي الجنب یغتسل في مثل حیاض الدواب ولم یغسل ما به أفسده، وعلیه مر صاحب كالحوض ُ ُ
َ وان كان المذهب قد اختلف في الیس.المقدمات رة، ثم هل هي معتبرة في نفسها أو بالنسبة؟ إ

ّكالصرف والبیع في دینار واحد هل تشترط فیه التبعیة أو ال؟ ثم في كون التابع الثلث أو الدرهم 
نه؟، ویحكون عن المدونة نفي اشتراط التبعیة، وهو مما تلقوه بالقبول من استقراءات فما دو

أما الشافعي فأقل الكثرة عنده القلتان، وقد اختلف في . التونسي، وال أدري من أین أخذه، فانظره
ٍوهما نحو من ثالثمئة من هكذا في الوجیز، من كید، وصوابه : تصحیح حدیثهما، قال الغزالي ٍَ َ

  .يمن
ّوأما النعمان فحده بما إذا حرك أحد طرفیه ـ یعني بالتناول منه ـ لم یتحرك اآلخر ـ یعني  ّ

 خالفا في الكثیر عتمده ابن بشیر من روایة ابن نافع التي جعلها صاحب البیانبسرعة ـ وا
ٕبنجاسة، ولیس كما قال، وانما هي خالف في حد الكثیر، فإذا ثبتت الكثرة فال خالف، كما قال 

  .ابن الحاجب، ولعله قصد بذكر االتفاق التنبیه على هذا الوهم
  ]قد یقترن بالضعیف ما یلحقه بالقوي[  ـ  6قاعدة

َقد یقترن بالضعیف ما یلحقه بالقوي، كوصف الجریة تلحق القلیل بالكثیر على ظاهر قول  ُ َ َْ
كثرة المجموع، وخالفهما ابن الحاجب فشرط . واللخمي وابن بشیرابن أبي زید في المختصر، 

ْوألغة وصف الجریة، وقوله لیس بشرط كما فهم ابن عبد السالم، لكن " والجریة ال انفكاك لها: "َ
َمستأنف إشارة إلى مذهب الشافعي في كون كل جریة لها حكم االستقالل بنفسها عن غیرها من 

َالجریات، واعالم أن الجریات كلها لها حكم التالزم َٕ.  
  ]هوریة للتكرارإفادة الط[ ـ  7قاعدة
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َّالطهوریة تفید التكرار بصیغتها وصفتها، فیصح الوضوء بالمستعمل ُ كابن القاسم، وان كره َّ ٕ
إما حقیقة أو بمعنى أن غیره أولى، وخالفه األئمة لما . ُابتداء للخالف، أو ألنه بصورة ما یعاف

ُیذكر بعد ُ ُ.  
  ]المستقذر شرعا كالمستقذر حسا[ ـ 8 قاعدة

لیس لنا مثل السوء، العائد في صدقته كالكلب یقيء ثم "شرعا كالمستقذر حسا، ُالمستقذر 
خذ من "، یشیر إلى "خ الناسإن الصدقة ال تحل آلل محمد، إنما هي أوسا"، "یعود في قیئه

َّال یطهر المستعمل في الحدث، ألنه طهر الذنوب المستقذرة : فمن ثم قال األئمة. اآلیة" أموالهم ِّ َ ُ
لصدقة، فاشتمل علیها اشتمال الماء على األوساخ المضروب بها المثل، فانتقل ما كان شرعا، كا

  .من المنع على األعضاء إلیه، حتى إن النعمان غال في ذلك فسلبه الطهارة
ُوهذا القدر ال یضاد الكراهة، فینبغي أن یحمل علیها جمعا بین مقتضاه ومقتضى : قلت ُ
وال یبسط : "كقوله : وكذلك المستقبح. اء الرجل صدقتهكأحد قولي المالكیة في شر: األصل

، وهذا أظهر مما قیل من االعتماد على الكفین تخفیف عن الوجه؛ ولذلك "ذراعیه انبساط الكلب
ُوأما ما یقال من أن الصدقة إنما حرمت على من أذهب عنهم الرجس . نهى عن اإلقعاء أیضا

ِّوطهروا تطهیرا،   من طلقا في صورة النزاع، كما لم یقتضه امتناعه وذلك ال یقتضي المنع مُ
ُإن المستعمل إنما منع في وسیلة : فلغیر النعمان أن یقول. كل ما له رائحة ثقیلة ألنه یناجي

 .مناجاة العبد ربه بصالته، ومناجاة الرب عبده بلسان تالوته، ثم أطرد في الحدث، ال مطلقا
 ]أنواع القیاسات الفقهیة[ ـ 9 قاعدة

ُقیاسات الفقهیة خطابیة وجدلیة ال سوفسطائة وشعریة، وفي كون شيء منها برهانیا، ظاهر ال ََ ْ َ َ
ِّواتفقوا على خروج كل ما هو ضروري من . ُكالم ابن الحاجب واألصبهاني إثباته وهو األقرب ُ

وم، ُالدین عن حد الفقه، ولیس ما تقدم في القاعدة قبلها من نوع الخیاالت، فال یسمع، كما ظن ق
  .فتأمله

 ]ُما یعاف في العادات یكره في العبادات[ ـ 10 قاعدة
َّ كاألواني المعدة بصورتها للنجاسات، والصالة في :ُما یعاف في العادات یكره في العبادات  ُ

، ال كما یقتضي تنزیل الباجي قول أصبغ فیه أنه ُالمراحیض، والوضوء بالمستعمل، فإنه كالغسالة
إن الطاهر یسلب القلیل التطهیر؛ ألن فرض الكالم فیه في : ن القابسيغیر طهور على قول اب

ُواعترض إیراد ابن الحاجب وابن شاس . ٕصورة اإلطالق وان لم تعین؛ ولذلك استثناه الغزالي منه
وأجیب بأنهما نظرا إلى الغالب من أحوال وجوده مع إشعار كالمهما بما . إیاه في القسم الثاني
 .نظریعم اإلطالق، وفیه 

 ]الحكم بالشك هو بخالف الشك في الحكم[ ـ 11 قاعدة



 7 

ٍالحكم بالشك كأحد األقوال في المستعمل، والقلیل بنجاسة تحقیق سبب موجب لالحتیاط فهو   ٍ
  .ٍمذهب، بخالف الشك في الحكم، فال قول لواقف على األصح

  ]من أصول المالكیة مراعاة الخالف[ ـ 12 قاعدة
ُة الخالف، وقد اختلفوا فیه، ثم في المراعى منه أهو المشهور وحده من أصول المالكیة مراعا

  .ُأم كل خالف؟، ثم في المشهور، أهو ما كثر قائله، أم ما قوي دلیله؟
 إعطاء كل من دلیلي المراعاة في الحقیقة: قال صاحبنا القاضي أبو عبد اهللا بن عبد السالم

إنه یراعي المشهور، والصحیح ـ قبل : وأقول. َالقولین حكمه، وهذا یشیر إلى المذهب األخیر
الوقوع، خالفا لصاحب المقدمات، توقیا واحترازا، كما في الماء المستعمل، وفي القلیل بنجاسة 
ٕعلى روایة المدنیین، وبعده تبرأ وانفاذا، كأنه وقع عن قضاء أو فتیا، إال فیما یفسخ من األقضیة، 

 .ة في الوقت ونحوهاوال یتقلد من الخالف، وقد تستحب اإلعاد
  ]ما یحصل على تقدیرین أقرب مما یحصل على تقدیر واحد[ ـ 13 قاعدة

فإذا ما یحصل على تقدیرین أقرب وجودا مما یحصل على تقدیر واحد، ثم أصعد كذلك،  
احتمل أن تكون لم تستعمل نجاسة إذ ذاك، أو استعملتها ثم ذهبت : شربت الجاللة من إناء

واحتمل أیضا أن تكون في فیها . ق الماء، وهذا یقتضي البقاء على األصلبالكلیة، أو لم تال
وقت شربها والقت الماء، وهذا یقتضي النجاسة، لكن األول أقرب إلى الوجود، وبه تبطل دعوى 

 وهو الصحیح، إال على القول بانتقال النجاسة الغالب الذي هو مستند المشهور، فیبقى األصل
  .الحكمیة

  ]هوریة الماء تدفع ما ال یغلب علیهط[ ـ 14 قاعدة
لما اختص الماء بفضل الطهوریة باألصل ثبت له حكم الدفع عن نفسه، فاحتمل ما لم یغلب 

 .علیه، بخالف بین المالكیة في قلیله وكثیر المائع ونحوه
  ]ال یجتمع األصل والبدل إال بدلیل[ ـ  15 قاعدة

لمالكیة إن ضعف األصل ولم یسقط قواه وعن بعض ا. ال یجتمع األصل والبدل إال بدلیل
كالمستعمل : فمن لم یجد إال ماء مستعمال أو قلیال بنجاسة، فإن لم یغلب األصل بدأ به. البدل

وقال . ٕوان غلب، بدأ بالبدل وصلى صالتین. وأحد األقوال في القلیل، وصلى بهما صالة واحدة
َّاألوزاعي في الخف المخرق  ظهر، وال دلیل على التلفیق، ورواه یمسح ما استتر ویغسل ما: ُ

ِّالولید صاحبه عن مالك، وضعف، فرد بإخراج الصحیحین له، فوهم، وهذا على الخالف في  ُ َّ ُ ِّ ُ
ُوالحق أنه ال یقبل، وأن من عرف حجة على من لم یعرف، ومن أثبت مقدم . سماع االستبعاد

  .على من نفى
  ]عارضالمقدم من األصل والغالب عند الت[ ـ 16 قاعدة



 8 

ُسؤر ما عادته استعمال  كـ: األصل والغالب عند التعارضاختلف المالكیة في المقدم من 
وتفریق المشهور بین الماء والطعام . ُالنجاسة، إذا لم تر في أفواهها وقت شربها، وقد مر تحقیقه

 وقد لمقاومة حرمته للغالب المقدم عنده، فیسلم األصل، كعمل الماضین فیما نسجه أهل الذمة،
َّ قد أسقطها حتى حمل ٕنبه في المدونة على هذه الحرمة في سؤر الكالب، وان كان البراذعي

ُكتابه ما ضعف التعلیل به من التخصیص بالعادة َ ٌّومن هذا األصل أن یتزوج حر أمة فیدعي . َ
 239/1   .الغرور وتنكره، ففي المصدق منهما قوالن

  ]كمالغالب مساو للمحقق في الح[ ـ 17 قاعدة
وقد تلطف ابن شاس وابن . المشهور من مذهب مالك أن الغالب مساو للمحقق في الحكم 

الحاجب في التنبیه على ذلك، بأن وضعا الخالف الذي في سؤر ما عادته استعمال النجاسة في 
ومنه من أرسل الجارح ولیس في یده، ومن أدرك الصید منفوذ المقاتل، . القسم الثالث من المیاه

 241/1.ه المقصود، ومن علق الطالق بالحیض والحمل في التنجیز والتأخیروظن أن
  ]عدم إفضاء الوسیلة إلى المقصود یبطل اعتبارها[ ـ 18 قاعدة

إذا تبین عدم إفضاء الوسیلة إلى المقصود، كالماء المجتهد فیه یوجد نجسا بطل اعتبارها،  
بلة أیضا، وهو الشاذ عند المالكیة؛ لكنه ٕ، وان كان القیاس أن تجب بالخطأ في القفتجب اإلعادة

رأى في المشهور أنه ال یرجع في الغالب إلى قاطع، فاستحسن اإلعادة في الوقت، فلو رجع 
كالجهاد : آخرهذا ما لم تكن مقصدا باعتبار . فعلى إلحاق النادر بالغالب أو اعتباره في نفسه

ٌوسیلة لمحو الكفر مقصد إلعزاز الدین، فال یسقط بت ومن ثم اختلف المالكیة فیما إذا . عذر األولٌ
ط الكفارة بناء على أن العزم وعزم المظاهر على الوطء واإلمساك، فماتت أو طلق ـ في سق

 242/1 . وسیلة، أو مقصد إلزالة النفار واإلعراض
  ]النادر هل یلحق بالغالب[ ـ 19 قاعدة

اقه بالغالب، كعدم االنفكاك عما اختلف المالكیة في اعتبار حكم النادر في نفسه، أو إلح
یؤثر فیما : قیل.  عما یختص ببعض المیاه من المخالطاتِیختص ببعض المیاه من المخالطات

وكذي العذر یذكر صالة منسیة . ال یؤثر لعدم انفكاكه عنه: یختص به ألنه ال یعم، وقیل
القبلة وهو من المعرفة وكالمصلي إلى غیر . ال: تسقط بها عنه الحاضرة، وقیل: لمقدارها، قیل

بحیث یتصور رجوعه إلى یقین؛ ألن أحكام الشرع لم تبن على مثله، وكوجوب الزكاة في نادر 
وكذكاة الترس ونحوه مما . واألخذ عما ال یبلغ الكمال مما یبلغه، أو من ثمنه. االقتیات، والربا

 243/1 .صوریعیش في البر من دواب البحر، وتسمى بقاعدة االلتفات إلى نوادر ال
  ]ُغالب أو تقییده بهإرسال الحكم على [ ـ 20 قاعدة
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 فاألمر بإزالة .ُغالب أو تقییده به دلیل على أنه مراد، ال على أنه المرادإرسال الحكم على 
إذا خرج : وأصله قولهم. النجاسة مطلقا أو بالماء دلیل على االجتزاء به ال حصر اإلجزاء فیه

 245/1 .وم له باإلجماع، على أن ذلك مفهوم االسم وهو ضعیفالقید على الغالب فال مفه
  ]حكم ما ال ینفك عنه الماء غالبا[ ـ 21 قاعدة

وهو  ُاختلف المالكیة فیما ال ینفك عن الماء غالبا، هل هو مغتفر للضرورة؟، واألصل تأثیره، 
منزلة اللزوم، وهو المنصور؛ لمخالفة بعض السلف فیه، أو مقرر معه الحكم أوال، تنزیال لغلبته 

ُ وعلى ذلك لو طرأ علیه بعد انفكاكه عنه، وثالثها إن بعد بأن یصیر طعاما أو دواء أو .المشهور َ
 246/1 .ََّنحوهما أثر
  ]حكم إلحاق الطارئ باألصلي[ ـ 22 قاعدة

األصل اإللحاق إال أن یختص الطارئ : اختلف الناس في إلحاق الطارئ باألصلي، فثالثها 
كما في حدیث السَّال، : ، وعلى األولین ما لو طرأت نجاسة وعلیها ما تقدمَوجب القطع،عنه بما ی

فهل ینبني فیه ـ إن قلنا بأن الذاكر ال یبني، وهو مذهب : ُأو عتق للمنكشفة الرأس، أو حدث
 247/1 . الجمهو، ونقل بعضهم فیه اإلجماع ـ أو ال یبني، ونحو ذلك

  ]لماء والصعیدتأثیر الصنعة في ا[ ـ 23 قاعدة
لتبرید إال بدلیل ّ والصعید، بخالف نحو التسخین واُنعة مؤثرة على المعروف في الماءالص

ُ وسند للمشمس إن صح حدیثهككراهة الشافعي ،  أما علته الطبیة فلیس مثلها في الخفاء مما ّ
 248/1  األصحكالنظر إلى العورة وغیره من فوائد الطب الدقیقة على: تبنى علیه الحنیفیة األمیة

  ]علة الطهارة والنجاسة[ ـ 24 قاعدة
التحریم علة : وقال األئمة. الحیاة علة الطهارة عند مالك، فالخنزیر والكلب عنده طاهران 

ُالعلة االستقذار التام الغالب عرفا، أو شرعا كالخمر على المشهور، إال ما : وقال مالك. النجاسة
 249/1. خصه الدلیل

  ]ا ال یخطر بالبال إال باإلخطار فال یجعل مراد المتكلم إال بدلیلكل م[ ـ 25 قاعدة
، فال یصح إطالق كل ما ال یخطر بالبال إال باإلخطار فال یجعل مراد المتكلم إال بدلیل علیه

على سؤره، إال بدلیل یقتضي ذلك منهما، ال من : ابن الماجشون وسحنون النجاسة على الكلب
هذا : ما قال ابن أبي زید في نفي ابن حبیب اشتراك الظهر والعصرالمذهب؛ لجواز المخالفة، ك
 249/1 .خالف قول مالك وأصحابه

  ]حكم غسل اإلناء من ولوغ الكلب[ ـ  26قاعدة
اه  أهو تعبد؟، فیجب كما عند من یر:اختلف المالكیة في األمر بغسل اإلناء من ولوغ الكلب 

 ویعم الكالب واآلنیة، وال تجب اإلراقة إال على  ویتكرر بتكرره،نجسا، ویختص بالكلب والولوغ
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َّكالترتیب، بل تمنع في الطعام لحرمته، ویتردد في غسله به، ووجوبه عند الولوغ : وجوب الزیادة ُ ُ
  . فیجب ولو انكسر، أو عند االستعمال

، وال یتكرر، أو معلل بإبعاده الستقذاره، فیندب إلیه، ویلحق به وبالولوغ ما في معناهما
ّیخصُّ المنهي عن اتخاذه، ویراق الماء وال یغسل به، ویتردد في إراقة الطعام وال یطلب إال عند و

  .االستعمال
أهو تعبد، أو تغلیظ للمنع، أو لدفع ما یتقى من الكلب؟ وال خفاء بما ینبني : ثم في السبع

  251/1 .علیه بعد تحقیق ما مر في الغسل
  ]أم حسیةهل الذكاة طهارة شرعیة [ ـ 27 قاعدة

الذكاة طهارة شرعیة، فالمذكى میت حسا، والحسي یثبت بالوجود، فقد ثبت موجب : الشافعي 
ٕتنجیسه بالوجود، وانما امتنع بعالمة شرعیة، وهي حل اللحم، والشرعي ال یثبت إال بالدلیل، وقد 

رة الجلد ٌطهارة حسیة فتفید طها: وقال النعمان. ُفقد في غیر المأكول، كما لو مات حتف أنفه
  .وجود الذبح في غیر المأكول كوجوده في غیر المذبح، وكذبح المجوسي: قال الشافعي. مطلقا

ال یصلى : "ومن ثم استشكل قوله. واستحسن مالك الفرق بین المجمع علیه والمختلف فیه
َوتوقفه مرة في الكیمخت" على جلد حمار َ ْ  وجوابه أن قوة دلیل تحریمه صیرته كالمجمع علیه،. َ
على أن شأن االستحسان أن ال . ُال یصلى خلف من ال یرى الوضوء من القبلة: كما قال أشهب

 253/1 .یقف بصاحبه على ساق
  ]المیتة ما فقد الحیاة[ ـ 28 قاعدة
ظنون في بعض األمور  ما فقد الحیاة، فما لم تقم به قط فلیس بمیتة، وقد تتعارض ال:المیتة

َالعظم حي، إال أنه لجساوته قلیل : میتة، قال الغزالي:  ومحمد، قال مالك كالعظم:فیقع الخالف
 254/1 .لیس بمیتة: وقال ابن وهب. ِالحس ما لم ینصب إلیه خلط حریف

  ]دلیل الحیاة هو الحس[ ـ 29 قاعدة
، قال الغزالي ـ بعد ما  كالشعر:ّوالنماء في الحساس:  الحس، وقیلالتحقیق أن دلیل الحیاة هو

ولهذا فرق المالكیة بین محل : قلت. وأما الشعر فإنما أتبعناه المنبث: ظم ـ تقدم له في الع
 1/256 .الرطوبة منه وما فوق ذلك، فجمعوا بین المقتضیین

  ]اختالف األصل والحال[ ـ 30 قاعدة
 بماذا إذا اختلف حكم الشيء بالنظر إلى أصله وحاله، فقد اختلف المالكیة بماذا یعتبر منهما

 كمیتة ما تطول حیاته في البر من البحري، والملح یذوب في الماء، ومنه القوالن :یعتبر منهما
  .في القرون واألظالف وفي باطن األذنین؛ ألنهما في أصلهما كالوردة

وأما العینان فإنما حفظ أصلهما لعدم ارتفاعهه بالكلیة، فلم یعارض بحال الزمة، مع توقع 
  .الضرر بغسل باطنهما
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إن ترجحت : ما انتقلت أعراضه من النجاسة إلى صورة ما هو طاهر، وقیلومنه القوالن فی
كالبیض واللبن، أو بموافقة صورة األصل، كتغیر النجاسة : كأن ینتقل إلى صالح: الحال بفائدة

 256/1 .ٕیزول من الماء، قدمت الحالة، واال فال
  ]أحكام مشوش العقل[ ـ 31 قاعدة

رور فهو المسكر، فینجس على المشهور، ویحرم قلیله، إن حدث عنه فرح وس: ِّمشوش العقل 
ِّویحد به، واال فإن غیب العقل جملة فهو المرقد ّ ٕوان أركبه طبقا بعد طبق، فإن أحدث مرضا . ٕ

ٕفهو المجن، واال فهو المفسد، وحكمهما على العكس من حكم المسكر ِ ُوقد یختلف في بعض . ُ
. وقیل مفسدة، وذلك بعد الغلي والتهیؤ. سكرةم: قیل: األشیاء من أي النوعین هو، كالحشیش

258/1 
  ]علة نجاسة المیتة[ ـ 32 قاعدة

اختلف المالكیة في نجاسة المیتة أهي لعینها كالشافعي، فینجس ما ال نفس له سائلة، أو 
 259/1. ُللدم، فال ینجس، وهو المشهور، ومنع الكل لعدم الذكاة، والمختار أنها للتحریم

  ]حكام التي ال تتجدد ال ینبغي التفصیل فیهااأل[ ـ  33 قاعدة
كل ما ُأمن تجدده مما ال یتوقف علیه حكم یتجدد فال ینبغي التبعثر عنه وال التفریع علیه،  

ُبل ال یجوز جعله موردا للظنون ـ عندي ـ؛ ألن الظن إنما یجوز اعتماده حیث یدل العلم علیه، 
، وأنكحته، وأزواجه،  ن أحكام فضالت رسول اهللاوقد أكثرت الشافعیة م. وتدعو الضرورة إلیه

ِمما خرج من حد الفضل إلى حیز الفضول، وفتنة اللسان أكبر من محنة الحصر ِّ ْ والمعلوم أنه . َ
َكان یتوقى من نفسه ما أمر بتوقیه من غیره، ثم لم ینكر على من شرب دمه وبوله بعد النزول؛  َ

زادك "عتقاده خالف الحكم، أال ترى قوله لآلخر لما غلب علیه من حسن قصده مع أمنه من ا
 259/1". اهللا حرصا وال تعد

  ]الحرمة تنافي النجاسة[ ـ  34 قاعدة
، وظاهر  اآلدمي مطلقا ال ینجس بالموت فالمؤمن، وقیل.ُالصحیح أن الحرمة تنافي النجاسة

ن الماء والطعام، ما ما في الرضاع من المدونة خالفه، وقد یتأول؛ أال ترى تفریقه في األسار بی
  261/1. ُلم تسقط الحرمة

  ]الطهارة والنجاسة وصفان حقیقیان[ ـ  35 قاعدة
ُالطهارة والنجاسة وصفان حقیقیان ال تقیدهما االعتبارات ِّ وفیما : ( فال یصح قوا ابن الحاجب.ُ

َّیعني من جلد ما لم یذك من المأكول بالذكاة ) دبغ منه یر یعني من غ) أو ذكي من غیره(ُ
). َّالمشهور المیتة مقیدة الطهارة باستعماله في الیابسات والماء وحده: إال الخنزیر، ثالثها(المأكول 

بل المشهور أنه نجس مرخص في استعماله في ذلك؛ بل كره مالك االستقاء في المیتة في 
 261/1 .خاصته غیر محرم له، وهي مسألة كتاب الجعل واإلجارة
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  ]اسة الشيء مشروط باتصافه بأعراض النجاسةالحكم بنج[ ـ  36 قاعدة
الحكم بالنجاسة مشروط باتصاف المحكوم بنجاسته باألعراض المخصَّصة لتماثل األجسام، 

ٕ، وان انقلبت إلى ما هو باألصل بحكمها بقي، وغلى غیره، اختلف فإذا ذهبت بالكلیة ارتفع الحكم
 263/1 .ین القرب والبعد في االنتقالُِّالمالكیة بسبب اعتبار األصل والحال، وربما فرق ب

  ] والصلقالنجاسة األصلیة ال یزیلها الدبغ[ ـ  37 قاعدة
؛ لبقاء العین المحكوم  والصلقالمشهور من مذهب مالك أن النجاسة األصلیة ال یزیلها الدبغ

. ي، ألن النجاسة حكم شرع"ُإذا دبغ اإلهاب فقد طهر: "، وقیل بل یزیلها ذلك، للحدیثبنجاستها
فأسباب . أما االستحالة فمزیلة على الصحیح؛ ألن الحكم بالنجاسة تابع لألعراض ال للذات

 263/1 .إزالة، وانتقال، ومجموعهما كالدباغ: الطهارة ثالثة
  ]تعارض األصل والظاهر[ ـ  38 قاعدة

هارة،  األصل الط: كالمقبرة القدیمة:إذا تعارض أصل وظاهر فللمالكیة في المقدم منهما قوالن 
 1/264. والظاهر اختالط األجزاء

  ]ما یفتقر إلى نیة وما ال یفتقر[ ـ  39 قاعدة
ُكل ما تمحض للتعبد، أو غلبت علیه شائبته، فإنه یفتقر إلى النیة َ وما .  كالصالة والتیمم:َّ

ْكقضاء الدین، وغسل النجاسة عند  :ُتمحض للمعقولیة، أو غلبت علیه شائبته، فال یفتقر َ
كالثاني لحكم األصل، وعلیهما : كاألول لحق العبادة، وقیل:  فإن استوت الشائبتان فقیل.الجمهور

ُالطهارة، والزكاة، والكفارة، وغیرها ُ ُ .265/1 
  ]ما ال یفتقر إلى نیة[ ـ  40 قاعدة

ْكل ما كانت صورة فعله كافیة في تحصیل مصلحته، فإنه ال یفتقر إلى نیة، كغسل الجنابة  َ ُّ .
266/1  

  ]القربات التي ال تفتقر إلى نیة[ ـ  41 ةقاعد
 267/1. ِّ كالذكر، والنیة ال تفتقر إلى نیة:ُُالقربات التي ال لبس فیها 

  ]النصوص ال تفتقر إلى النیة[ ـ  42 قاعدة
النصوص ال تفتقر إلى النیة، النصرافها بصراحتها إلى مدلوالتها، بخالف الكنایات، 

ُوالمحتمالت ولذلك ال تخصصها   267/1. النیةُ
  ]یین مقاصد األعیانعت[ ـ  43 قاعدة

َّ كالقدوم واال افتقرت، كالدابة، والغالب :مقاصد األعیان إن كانت متعینة استغنت عما یعینها  ُّٕ َ
 267/1. ُكالمتعین، وغیره كالمحتمل

ِّتعین الحق لمستحقه یغني عن معین[ ـ  44 قاعدة ُ ِّ ُّ[  
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ٕستحقاق استغنى عن معین، واال افتقرإذا تعین الحق لمستحقه أو لجهة اال ِّ  كدفع أحد الدینین :ُ
 268/1. َلوكیل الطالبین، أو المرتهن أحدهما برهن

  ]الغرض من النیة[ ـ  45 قاعدة
 كوصي األیتام ال ینصرف شراؤه :النیة في العبادات للتمییز، والتقرب، وفي غیرها للتمییز

ُأما ما یطلب الكف عنه . لى النیة بخالف براءة الذمةألحدهم إال بالنیة، وال یترتب الثواب إال ع
َفتركه یخرج عن عهدته وان لم یقصده، وال شعر به َ ٕ .269/1 

  ]المعتبر في مالبسة النجاسة العلم[ ـ  46 قاعدة
ُالظاهر من مذهب مالك أن المعتبر في مالبسة النجاسة العلم، فیجب غسل ما ال یدركه  ُ

 269/1. وللشافعیة فیه قوالن. البصر منها، قاله ابن العربي
  ]حكم تعدي النجاسة الحكمیة[ ـ  47 قاعدة

في : وفیها": ، وعلیه نزید في قول ابن الحاجبُاختلف المالكیة في تعدي النجاسة الحكمیة 
: ، فنقول"بآنیة أو بخرقة أو بفیه على القول بتطهیره: بئر قلیلة الماء، وبیدیه نجاسة یحتال، یعني

 270/1 .ٕواال فقوالن
  ]الحكم عند االشتباه[ ـ  48 قاعدة

ّفإن تعذر فطلب البراءة ما لم . ّ ما لم یتیسر الیقین على األصح،َّالحكم عند االشتباه التحري
. وفي التیمم للوقت في األواني والسقوط له في الثیاب قوالن. یعارض ساقط الحرج على األصح

َإلصفرار في النهاریتین، وشرط قوم في التحري وفي اعتبار الضروري واالختیاري، ثالثها إلى ا َ
ُنفي البدل، وآخرون غلبة المجزئ، ویقوى في نحو مائین وبول، على القول باالجتهاد في البول َ َ . 

270/1 
  ]استحالة الفاسد إلى فساد أو إلى صالح[ ـ  49 قاعدة

 بحسب ویضعفٕ والى صالح تنقل بخالف یقوى ،َاستحالة الفاسد إلى فساد ال تنقل حكمه 
ُكثرة االستحالة وقلتها، وبعد الحال عن األصل وقربه ٕوالى ما لي بصالح وال فساد قوالن، وهذا . ُ

  271/1 .كله للمالكیة
  ]أصل النجاسة االستقذار[ ـ 50 قاعدة

 كالمسك فإنه :أصل النجاسة االستقذار، فما خرج إلى ضد ذلك منها فقد خرج بالكلیة عنها 
 272/1. من یرى نجاسة األرواث مطلقا كالشافعیةخارج، والعنبر عند 

  ]ال یعتبر الشيء بفرعه[ ـ  51 قاعدة
َال یعتبر الشيء بفرعه، كاعتبار الشافعي المني بكونه أصل الحیوان الطاهر ومن قال . ُ

ُاألصل غیر محكوم فیه لعدم بروزه، ونقض بالعلقة، فبعد تسلیم االعتبار وأما قیاسه على . ََ
 272/1 .لعلة، فالفارق فیه ظاهر، فلو قدر عدمه فاألصح قبولهالبیض بهذه ا
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  ]إعمال الشائبتین أرجح من إلغاء إحداهما[ ـ  52 قاعدة
َكإعمال مالك ومحمد شائبة المعقولیة في : إعمال الشائبتین أرجح من إلغاء إحداهما كالدلیلین

ِالخبث في سقوط النیة، والعبادة في تعیین الماء؛ فهذا أولى م َ ن إلغاء النعمان شائبة العبادة، َ
ٌوعندي أن إلغاء الراجح إلعمال المرجوح ولو في وجه تقدیم . وبعضهم شائبة المعقولیة عندهم

 273/1. للمرجوح المؤخر بإجماع، فإذا ثبتت الراجحیة سقطت المرجوحیة بالكلیة
  ]تقدیم ما ال بدل منه على ما منه بدل[ ـ  53 قاعدة

 فمن .ٕاة ما ال بدل منه على ما منه بدل، وان كان دونه في الطلبأصل مالك تقدیم مراع
َمشى بخفه على ما ال یجتزأ بدلكه من النجاسة وال ماء ـ خلعه وانتقل إلى التیمم، وال یصلى على  َ ُ

َومن رعف ورجا انقطاعه أخر إلى آخر الضروري، وقیل االختیاري، كالتیمم، ویحتمل. حاله ََ  أن َ
  274/1 . فیه الصالة للنجاسة، وفیه بحثُیؤخر إلى ما تعاد

  ]ارتفاع الحدث عن العضو بإكمال الوضوء[ ـ  54 قاعدة
 أو ،اختلف المالكیة في الحدث هل یرتفع عن كل عضو بالفراغ منه كما تخرج منه الخطایا 

هل یعید الوضوء ـ وهو مقتضى : َ فمن لم یغسل رجله حتى قطعت ولم یبطل الفوز.باإلكمال؟
ُ؛ ألن تعذره ال یوجب رفع الحدث بعد وضعه إال بدلیل، واألصل عدمه ـ أو ال؟، وهو اإلكمال

ِوابن العربي ینكر كون هذا مذكورا في المذهب، ال أصال وال فرعا، ویشنع . مقتضى االستقالق ُ
َّعلى من یضیفه إلیه، والمثبت مقدم َ ُ ِ ُ.275/1  

  ]ما هي الماهیة المركبة؟[ ـ  55 قاعدة
 هل هي نفس مجموع األجزاء المؤلفة هي منها، والهیئة :ء في الماهیة المركبةاختلف العقال

َعدم، كالنفس عند المتكلمین، أو عرض، وهذا مذهب المتكلمین، أو إنما هي ذلك المجموع مع  َ ََ
فإذا خص ..الهیئة الحاصلة عن التركیب؟، فالصورة جوهر ال عرض، وهذا مذهب القدماء

ألنها واحدة ال " فرق النیة على األعضاء: "و المراد من قولهمالمتوضئ كل عضو بنیة، وه
ُّوحكما فرض ضده . واستصحابها ذكرا إلى آخره أكمل الكمال، فال یعقل سببا إلبطال. تنقسم ٌ
ٕفإن قلنا باألول فالمجموع المطلوب نیته منوي فیصح، وان قلنا بالثاني فهو غیر منوي؛ . ٌرفض

هذا أصل هذا الخالف عندي، وقد أطنبت في . ، فال یصحألن بعضه وهو الهیئة غیر منوي
 276/1. تقریره في تقاییدي

  ] في الحكم كابتدائهالتمادي على الشيء هل یكون[ ـ  56 قاعدة
 في الحكم، أو ال؟، إال أن یتعلق  كابتدائهاختلف المالكیة في التمادي على الشيء هل یكون 

فإذا أدخل إحدى رجلیه في الخف . تفقون إذا تحققالحكم بلفظ وضع للقدر المشترك بینهما، فی
ٕقبل غسل األخرى، وقلنا باألول مسح وهو قول النعمان، وان قلنا بالثاني لم یمسح وهو قول  َ َ َ

واختار ابن الحاجب بناء خالف ابن أبي زید وابن القابسي ـ فیمن أحدث قبل كمال غسله . محمد
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ألنه عبادة أخرى، ال تعلق لها باألولى؛ الرتفاع ثم توضأ ولم یجدد النیة ـ علیه، وال یصح؛ 
ٕالجنابة قبله، وانما الخالف في استدامة حكم الشيء، ال في إیصال شيء بشيء، وال في إدخاله 

  .فیه
االبتداء : الدوام كاالبتداء أو ال؟، ال یفید العكس، وهو قولنا: واعلم أن هذا التشبیه، وهو قولنا

َولو رعف وعلم دوامه أتم الصالة: "ال ابن الحاجبهل هو كالدوام أو ال؟ فإذا ق ، لم یفد هذا "ََ
ُحكم الدخول فیها، وان كان الخالف فیهما معا على وتیرة واحدة؛ لجواز مراعاة حق الحرمة،  ٕ

َوكذلك حدیث السال ال یدل على تمادي من ذكر . واستقالل البطالن في األول دون الثاني َ َ
ْ، لوال حدیث الخلعًنجاسة َ.  278/1  

  ]افتقار حال بقاء الحادث إلى السبب[ ـ  57 قاعدة
اختلف العقالء في افتقار حال بقاء الحادث إلى السبب، كحال حدوثه، فإن قلنا بافتقاره 
ٍفوجوده ملزوم لوجود سببه أبدا، فدوامه كابتدائه، واال فهو اآلن مستغن، وقد كان مفتقرا، فال  ٕ

وهي أصل تبنى علیه في : قال ابن العربي. قاعدة عنديیكون اآلن على ما كان، فهذا أصل ال
 280/1. الشریعة أحكام في الطهارة واألیمان وغیرهما، واختلف فیه قول مالك، وأصحابه

  ]ُّتضمن نیة الفضل لنیة الفرضهل یجوز [ ـ  58 قاعدة
ُاختلف المالكیة في تضمن نیة الفضل لنیة الفرض، كمن ترك لمعة فانغسلت بنیة الفض ل، أو ُّ

ُواألصل أال یجزئ غیر الواجب عن واجب، وأن تشترط . ركعتین فأكمل بنیة النافلة، ولهما نظائر
في النیة المطابقة كالصالة، بید أنهم اكتفوا في المتابعة بما دونها، كنیة االقتداء، وترددوا في 

یما اختلف فیه من ُإجراء هذه النظائر علیها، بل الظاهر أن المطابقة ال تشترط في الوسائل، وف
َینبغي أن ینوي بالثانیة كمال الفرض لیخرج : قال بعضهم. المقاصد تردد، فهاتان قاعدتان أخریان

 281/1. من الخالف
  ]متى یجزء النفل عن الفرض[ ـ  59 قاعدة

لیس في الشریعة نفل یجزئ عن فرض إال الوضوء قبل : قال محققو علمائنا: ابن العربي 
  .إنه واجب في وقت غیر معین: شي یقولالوقت، وسمعت الشا

ُوهذا ضعیف؛ ألنه ال یصح وجوب الفرع مع عدم وجوب األصل، وال الشرط مع عدم وجوب 
 283/1. وهاتان قاعدتان أخریان: قلت. المشروط
  ]انتفاء القبول یستلزم انتفاء اإلجزاء[ ـ  60 قاعدة

 فیتم .یصح على الرجاء وقد انتفىانتفاء القبول یستلزم انتفاء اإلجزاء؛ ألن العمل إنما 
َال یقبل اهللا صالة أحدكم إذا أحدث حتى : "استدالل اللخمي على وجوب الوضوء بقوله  َ

، بید أنه استدالل في محل اإلجماع والضرورة، والمحققون ال یسمعون ما كان في محل "یتوضأ
  283/1 .أحدهما
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  ]بولظهور عالمات اإلجزاء وخفاء عالمات الق[ ـ 61 قاعدة
ُأطلعنا اهللا عز وجل بلطفه على أمارات اإلجزاء لنجتهد في تحصیل البراءة، ونسكن بعد  َْ
اعتقاد اإلصابة، وأخفى عنا عالمات القبول لنعمل على الخوف والرجاء، فال نطمئن إلى عمل، 

 إن انتفاء القبول ال یستلزم انتفاء اإلجزاء، فال یصح: ومن هنا قیل. وال نیأس من بلوغ أمل
ُورد بأنه ثمرته، فإذا علم انتفاؤه عدمت فائدته، إال أنا إنما نعلم منه عموما *. استدالل اللخمي ُ ّ

ٕفإن كانت اإلیمان فما أقرب رجاءنا، وان  إنما یتقبل اهللا من المتقین أنه مرتبط بشرط التقوى
الك الهوى، كانت اإلحسان فما أشد خوفنا، وهذا التردد من البالء أیضا، نعوذ باهللا من مه

 284/1. ونستعین به على بلوغ منزلة التقوى
  )فینظر(استدالل اللخمي على وجوب الوضوء للصالة في القاعدة السابقة : المراد  (*)
  ]استصحاب النیة حكما ال ذكرا[ ـ 62 قاعدة

؛ ومن ثم ُإذا وقعت النیة في محلها وجب استصحاب حكمها ال ذكرها لعسره إلى تمام متعلقها
بطل الصالة بفوات واجب الخشوع على األصح، بخالف رفضها في أثناء العبادة، إال بدلیل لم ت

 كان مقصودا لنفسه، أما بعد انقضائها فال یضر فیما. كما في الحج وأحد القولین في الصوم
ِلتحقق انقطاع تعلقها بانقضاء متلقها كالوضوء لبقاء : واختلف قول مالك في الوسیلة. كالصالة: ُ

ِالتعلق، والعلماء مطلقا في طریان المحبط، ولمالك فیه تفصیل مذكور في الفقهبعض  ْ َ. 285/1  
ِشرط النیة اقتران ذكرها بأول المنوي[ ـ 63 قاعدة ُ[  

ِشرط النیة اقتران ذكرها بأول المنوي، فال یضر ما ال یقطع ذلك من تقدمها علیه، وهو   ُ
یصه بالجهة المرادة به، وذلك حاصل في الوجهین المعبر عنه بالتقدم الیسیر؛ ألن فائدتها تخص

فإن كان مراد المالكیة من ذلك القول هذا المعنى، فال یصح اختالفهم في ذلك، . بقیت أو تجددت
ٕوان كان مرادهم االنقطاع الیسیر ـ وهو الظاهر ـ فیكون . وال تفریق بعضهم بین الطهارة والصالة

ُفیما قرب من الشيء هل یعطى"خالفا  َ ُ ؟ فالمختار اإلجزاء، وعلیهم الفرق بین التقدم " حكمه أو الَ
 286/1. والتأخر

َالمستنكح یلغي الشك[ ـ  64 قاعدة ُ[  
َالظاهر من مذهب مالك أن المستنكح یلغي الشك، ویرجع إلى األصل  َ وقال المتأخرون من . ُ

د ال ینضبط لمن هذا ُواعترض بأنه ق. یبنى على أول خاطریه لكونه فیه شبیها بالعقالء: أصحابه
 287/1 .وُأجیب بأنه أصل أقرب فیقدم، وفیه بحث. ًشأنه، فیرجع إلى األصل، فلیرجع إلیه أوال

  ]الشك في أحد المتقابلین یوجب الشك في اآلخر[ ـ  65 قاعدة
، الشك في أحد المتقابلین یوجب الشك في اآلخر، فالشك في الحدث یوجب الشك في الوضوء

إذا : "وال یعارضه الحدیث. ا مستند الوجوب، وهو المشهور من مذهب مالكوهو نقیض ظنه، هذ
هل خرج منه شيء أو ال، فال یخرجن من المسجد حتى : وجد أحدكم في بطنه شیئا فأشكل علیه
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؛ ألنه شك في سبب حاضر لو كان ُألدرك، فهو في الحقیقة وهم، أال "یسمع صوتا أو یجد ریحا
وبه حمل على " یخیل إلیه أنه یجد الشيء في الصالة": ترى قوله في الطریق اآلخر

   288/1.المستنكح
ُالمعتبر فی[ ـ  66 قاعدة   ]ٕ واال الظنُما ترتبت علیه األحكام العلمُ

ِّالمعتبر في األسباب والبراءة وكل ما ترتبت علیه األحكام  ُ ُالعلم، ولما تعذر أو تعسر في ـ ُ
َأكثر ذلك أقیم الظن مقامه لقربه منه، ، وبقي الشك فإن علمتموهن مؤمنات ولذلك سمي باسمهُّ

ِعلى أصل اإللغاء، إال أن یدل دلیل خاص على ترتب الحكم علیه، كالنضح، فال عبرة بالشك  ْ َّ
. في الحدث في إیجاب الوضوء، وال یقطع استصحاب اإلباحة المتقدمة، هذا مذهب الشافعي

وأما إتمام الصالة فالمعتبر عند . ك في الطالق وسفیان المراجعة بالش.واستحب مالك له الوضوء
ولعل مراد ابن الحاجب الظن الغالب . الشافعي والباجي الیقین، وعند النعمان وابن الحاجب الظن

الذي تسكن إلیه النفس ویطمئن به القلب؛ إذ المراد من الیقین هاهنا، ال العلم الذي ال یحتمل 
ُذمة المتیقنة، واألصل أن ال یجتزأ بالظن، وفي النقیض؛ ألن األصل في الصالة عمارة ال

 289/1 .ُالوضوء البراءة المتیقنة وال ترتفع بالشك
  ]هل ینقطع حكم االستصحاب بالظن أم بالیقین؟[ ـ  67قاعدة

اختلف العلماء هل ینقطع حكم االستصحاب بالظن ـ وهو المختار ـ ، أو البد من الیقین؟ 
  .وهي فقهیة أصولیة
وحكایة ابن . في الصالة أن مذهب مالك هو الثاني، ومذهب أبي حنیفة األولونص الباجي 

وقد ". ویبني الظان على ظنه، والشاك على احتیاطه: "الحاجب تدل على أن مذهبهما واحد؛ قال
َّویخرج . یقال إن مذهب محمد الظن، والنعمان الیقین من اختالفهما في القرء، وللمالكیة القوالن ُ

واتفقوا على . ّهل تحل بأول الدم الثالث، أو حتى یستمر الحیض؟: م في المعتدةُعلیه اختالفه
َّأما الوهم فمحرم االتباع رأسا، فإن تغلب تعین دفاعه. إلغاء الشك، وسقوط اعتباره مطلقا ففي : ُ

وفي األعمال بما تقدم، وبما في معنى ذلك مما . االعتقاد بالتلفظ باإلیمان بالشيء الموسوس فیه
 291/1.ه العلماء مما لسنا إلیهذكر

  ]الشك في الشرط یوجب الشك في المشروط[ ـ  68قاعدة
ومن ثم جاز : قال القرافي.  وبني علیه الوضوء.الشك في الشرط یوجب الشك في المشروط

، "ال تؤاخذنا إن نسینا أو أخطأنا"؛ ألنه مشروط بحسن الخاتمة، دون "آتنا بما وعدتنا"الدعاء ب 
 293/1 .البالیا": بما ال طاقة"الترك، و": بالمسیان"د إال أن أری
  ]استناد الشك إلى أصل[ ـ  69 قاعدة

، وللمالكیة في إذا استند الشك إلى أصل كالحلف ـ وكان سالم الخاطر ـ أمر باالحتیاط 
 294/1. وجوبه قوالن، فإن لم یستند لم یجب على المعروف عندهم
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  ]لباطن إلى الظاهرُانتقال حكم ااألصل [ ـ  70 قاعدة
ّأصل مذهب مالك انتقال حكم الباطن إلى الظاهر الخلقي مطلقا، والى الوضعي بشرط  ّٕ ُ

  294/1. التعسر، بید أن هذا مشروط بأن ال یبرز الباطن، وذلك غیر مشروط على المشهور
  ]ّتقدم المصلحة الغالبة على المفسدة النادرة[ ـ  71 قاعدة

ّفمن ثم أقیم الظن مقام العلم؛ ألن  .المفسدة النادرة، وال تترك لهاّتقدم المصلحة الغالبة على 
الظن منتف ما لم یثبته العلم، فیكون هو  ، ..إن یتبعون ،..ُوال تقف مقتضى الدلیل انتفاؤه

ُالمقفو المتبع، وانما یثبته العلم بشرطین ّأحدهما تعذره أو تعسره: ٕ ّواآلخر دعوى الضرورة، أو . ّ
ّ الظن، كما في الفقهیات، بخالف مسائل التفضیل، وكثیر من مباحث الكالم، وقد الحاجة إلى

 294/1 :رسمت لضبط ذلك القاعدة
اعدة تابعة لما سبق هذه القعند الدردابي ( ]ّال تقدمن إال بإذن ودلیل[ ـ مكرر 17 قاعدة

  )ولیست مستقلة
ثم انظر فلن . ّت، فقد یضرّال تقدمن إال بإذن ودلیل، واحذر ما ال ینفع ما استطع: فقلت

َِأشهدوا   ما أشهدتهم یضرك جهل ما لم تكلف علمه، وأخاف علیك سوء عاقبة الهجوم َ
َخلقهم َ  قل الروح من أمر ربي 1/297   

  ]األصل في األحكام المعقولیة ال التعبد[ ـ  27 قاعدة
  .عد عن الحرج وأب ألنه أقرب إلى القبول؛األصل في األحكام المعقولیة ال التعبد

ّفغسل الیدین قبل إدخالهما في اإلناء معلل بالنظافة مما ال تخلو الید عنه غالبا بسبب  ٌ ّ
َالجوالن، ثم طلب عند أمن ذلك طردا للباب، كما شرع الرمل لنكایة العدو، ثم ثبت عند عدمها ََ َّ ً َ .

ن التعبد، فاألصل مع ٕوان كان ما قیل م. َفإن كان هذا مذهب ابن القاسم، فاألصل والدلیل معه
، وسقوطه عنده عمن أحدث في أضعاف الوضوء على اشتراط عكس العلة، إال أن الفقه أشهب
. وعلیهما محل النیة وغسلهما مجتمعین أو مفترقتین، والمشهور فیهما مع المعقولیة. ما مر

  296/1. ُوحكي االفتراق عن أشهب، واالجتماع عند ابن القاسم
  ]في العبادات مالزمة أعیانها وترك التعلیلاألصل [ ـ  37 قاعدة

: قال غیره. فیجب الترتیب. األصل في العبادات مالزمة أعیانها وترك التعلیل: الشافعي
ّاألصل التعلیل حتى یتعذر التعلیل فال یجبان: النعمان. والمواالة والمشهور من مذهب مالك . ّ

ّعناه تلزم صورته، وصفته فیجبان، ولعل ّوالحق أن ما ال یعقل م. وجوب المواالة ال الترتیب ُ
َتأخیر غسل الرجلین شرع آخرا للختم كالسالم، فال یصح به االفتتاح، ولذلك فصل بین  َ َُ ً
المغسوالت بالممسوح، حتى أشكل عطف ما بعده، بخالف الیدین، والرجلین فیما بینهما فإنهما 

  297/1. َّكعضو واحد، ولذلك جمعا في النظم
  ] حالة وضع اآلخرُال یجوز رفع أحد السببین المتساویین[ ـ  47 قاعدة
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َّال یجوز رفع أحد السببین المتساویین، كاألحداث حالة وضع اآلخر بخالف ما لو نسیه، ألن  ُ
، كرفع الحدث مع ّواختلف المالكیة في رفع الخاص حالة وضع العام. حكم المثل كحكم مثله

أهو معلل بالنشاط فقط، أو یصح أن یقصد به : للنوم وعلیه اختلفوا في وضوء الجنب .الجنابة
أما الوضوء في . أن یبیت على إحدى الطهارتین؟، وهي قاعدة بني علیها وضء الحائض له

. ُینوى به رفع الحدث األصغر إال أن یكون محدثا فسنة الغسل: الغسل فقال النووي من الشافعیة
واتفقوا على االجتزاء .  الوضوء للصالة أجزأهٕینوي الجنابة، وان نوى: وقال عیاض من المالكیة

  .ُبالغسل عنه
ثالثها الصحة فیما سواه؛ ألن الخاص : وفي رفع العام حالة وضع الخاص، على ثالثة أوجه

َلو دخل في حكم العام لكان التخصیص نسخا، فیقرأ الجنب وتوطأ الحائض وال یمسَّان 
ألصح، فتغتسل الجنب الحائض للقراءة على فكالتباین على ا: وأما العموم من وجه. المصحف

واختلف في قراءتها كذلك، بناء على قاعدة أخرى وهي أن . مشهور مذهب مالك، وقیل ال تغتسل
 299/1 .الحیض هل یرفع حكم الجنابة أو ال؟

  ]هل المعتبر في الفم واألنف الخلقة الحسیة أم الحقیقة الشرعیة؟[ ـ  75 قاعدة
ّلحقیقة الحسیة، فرأیا داخل الفم واألنف من الباطن؛ فلم یوجبا نظر مالك ومحمد إلى ا 

ُونظر بعضهم إلى الحقیقة الشرعیة؛ فرآه قد جعل من الظاهر في منع . المضمضة واالستنشاق
ِالفطر بوصول المفطر إلیه، ووجوب غسل النجاسة منه، ومنع الجنب القراءة فأوجبهما، فقام من  ْ َ ِّ

وقیل یجب االستنشاق . ُ وقیل یجبان في الغسل دون الوضوء.لحكمِذلك أصل تعارض الخلقة وا
 301/1 .دون المضمضة فیهما

  ]داللة التحدید على التعبد[ ـ 76  قاعدة
ّوالتحقیق أن التعبد به ال باألصل، إعماال . اختلف المالكیة في داللة التحدید على التعبد  ّ

ْللمقتضیین، كغسل الیدین قبل إدخالهما في اإلناء  302/1.  ثالثا، واإلناء من ولوغ الكلب سبعاَ
  ] من یقتدى بهفي حقُیتأكد أمر المندوب [ ـ  77 قاعدة

ّیتأكد أمر المندوب على من یقتدى به على الصحیح، فإن أمن االطالع فقوالن، والتأكید لئال  ُ
َّیطلع علیه، كما قال مالك في الفطر إذا لم یثبت العید، أو لئال یترك حیث یطلع ال :  وعن مالك.ُ

َأحب المرة من العالم، وظاهره مخالفة القاعدة َّ . القاعدة ّال أحبها من العالم، وهو وفاق: وعنه. ّ
302/1 

  ]المصدر المفرع ال یثبت األصل وال ینفیه[ ـ 78  قاعدة
المصدر المفرع كالمواجهة ال یثبت األصل وال ینفیه؛ الحتمال أن یكون المعتبر فیه معظمه  

ه، خالفا لبعض الفقهاء، فال ینتفي اسم الوجه عن البشرة بالشعر إال بالنقل، ولو سقط ال جمیع
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ّبالتعذر أو التعسر بالشرع والمشهور من مذهب مالك، أن الشعر إذا غطى لبشرة انتقل الحكم . ّ
 303/1 .إلى ظاهره؛ ألنه الذي تقع به المواجهة، والمنصور ما مر

  ]ُنبت والمحاذاةف الحكم بالماختال[ ـ  79 قاعدة
ُإذا اختلف الحكم بالمنبت والمحاذاة فقد اختلف المالكیة بماذا یعتبر َكغسل ما طال من شعر . ُ

ُوشجرة في الحرم یصاد ما على غصنها الذي في الحل . ومسح ما طال من شعر الرأس. اللحیة ُ ٍ
  304/1. ما لم تثبت حرمة المحل كالعكس فیتفقون

  ]عند االختالف في مسمى اللفظیجب االحتیاط [ ـ 08 قاعدة
ّإذا اختلف أهل اللغة في مسمى لفظ وال راد وال مرجح تعین االحتیاط، وال یكون كتعارض   ّ

، فیجب األقصى لتحصل البراءة، كما بین األذنین في الوجه الخبرین، المتناع النسخ والتخصیص
َكالزهري لضعف المدر: ـ وهو مشهور مذهب مالك ـ بخالف األذنین َوشق سمعه : "ك، وهو قولهَْ

، "حتى تخرج من أذنیه: "؛ ألن اإلضافة تصح بأدنى مالبسة؛ وألنه معارض بقوله"وبصره
  .والمعتمد النقل
 من أئمتها الصحیح أن اللغة ال تثبت الیوم بالترجیح وال بغیر النقل عن إمام: فإن قلت

من مزید عدالة أو : ئد إلى النقلالمراد به الترجیح العا: المشهورین، فما قولك وال مرجح؟ قلت
استفاضة أو تطابق إنكار ونحو ذلك، ال من جهة العموم بمزید الفائدة أو الخصوص باالتفاق 

 305/1 .علیه ضمنا ونحوهما
  ]ال تحدید إال بدلیل[ ـ 81  قاعدة

ّفمن ثم لم یوقت في الوضوء مرة وال اثنتین وال ثال. ُأصل مالك نفي التحدید إال بدلیل  ّ ثا، أي ّ
ُلم یحد ما یكره ما دونه، كما یكره ما فوق الثالث، وقد تقدم له خالفه ُ ُ ُوال قدر ما یتوضأ به، . ّ

ٕویغتسل من الماء، وهو المشهور من مذهبه، وان استحب التقلیل وال عدد . وال قدر النفقة. ُ
عنه من كراهة وال التعزیر خالفا لبعض حكام األندلس، وعلیه ما روي . الرضعات خالفا للشافعي

َّاالستقبال بالمیت كابن المسیب ِّ .307/1 
  ]ُهل الحكم یبنى على الفعل أو المحل[ ـ 82  قاعدة

ّفمالك یقدم الفعل، فال یتكرر المسح عنده، ألنه . إذا اختلف الحكم بالنظر إلى الفعل والمحل
ضوء، فیتكرر العمل الرأس أصل في الو: والشافعي المحل فقال. تخفیف في نفسه، والتكرار تثقیل

 309/1. فیه، كالمغسول بخالف الخف والتیمم
  ]َالساتر الوضعي ال ینقل حكم المستور إلى نفسه[ ـ 38 قاعدة

َالساتر الوضعي ال ینقل حكم المستور إلى نفسه، كالخف والجبیرة على المعروف، فإذا زاال 
ُّوجب الغسل، أو رد الجبیرة والمسح ُ ْ والمختار أن الغالب . َّالشعر والظفرط: واختلف في الطبیعي. َ

  309/1 .كالبشرة: ینقل، بخالف النادر
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  ]ُما یستدعي المراد منه تكراره في الغالب ال یطلب فیه التكرار[ ـ 48 قاعدة
ْكل ما یستدعي المراد منه تكراره في الغالب ال یطلب فیه التكرار عند مالك، كغسل الرجلین َ ُ ُّ .

 310/1. شافعي، وهو الصحیحوظاهر الرسالة طلبه، كال
  ]ال یسقط الوجوب بالنسیان[ ـ  58 قاعدة

وأسقطه مالك في خمس : قال القرافي. ُاألصل أال یسقط الوجوب بالنسیان على ما نحققه بعد
   . َالمواالة؛ لضعف مدرك الوجوب فیها: نظائر، منها

إذا : یل في قوله وق."ه بالنسیانَأن ضعف مدرك الوجوب یوجب سقوط": وهذه قاعدة أخرى
: ُنسي التسمیة ُأكلت، إنما قال ذلك لفهمه أنها إنما تشترط مع العمد أو لمراعاة الخالف

 310/1. كالنجاسة
  ]المتصل بثابت الحكم[ ـ 68 قاعدة

فیجب ما طال من . إن لم یكن عن سبب غریب لحق به: المتصل بثابت الحكم منه، ثالثها 
ْوال تؤكل العقدة على اللحم. ّ، والسنوینجس أعلى القرن. اللحیة والرأس ُ َ .312/1  

  ]ُهل ما قرب من الشيء یعطى حكمه؟[ ـ  78 قاعدة
كالعفو عما قرب . َاختلف المالكیة في إعطاء ما قرب من الشيء حكمه أو بقائه على أصله 

: یلوق. وكتقدیم عقد النكاح على إذن المرأة بالزمن الیسیر. ّمن محل االستجمار، بخالف الالزم
ُوكلزوم طالق المراهق؛ لقربه من البلوغ. ّال یضر مطلقا ِ َِوكتسلف أحد المصطرفین، بخالف . ِ ْ ُ

 313/1. تسلفهما معا؛ لطوال األمر فیه غالبا
  ]حكم الطارئ على محل العفو[ ـ 88 قاعدة

َالطارئ على محل العفو، إن كان معتادا، كعرق موضع االستجمار یصیب الثوب،   ً ُ
ٕ عفو، ألنه العتیاده كالمتقرر معه الحكم، واال فال، كما لو أصابه ماء ونحوه؛ فالصحیح أنه ِّ ُ

 314/1. لألصل
  ]ًمتى یعتبر الخارج حدثا[ ـ  89 قاعدة

َاعتبر الشافعي في كون الخارج حدثا تغلیظه بالمحل؛ فینقض الطاهر، كابن عبد الحكم، 
:  ومالك. یسیر الدم، خالفا لمجاهد إال،والنعمان بالنجاسة، فینقض ما خرج من غیر المحلین

وأما اعتبار الوقت في . المحل واالسم، فال حدث غیر الخمسة، إذ الصوت ال ینفك عن الریح
  314/1. المشهور فرخصة بعد ثبوت الحدث، ال أصل في ثبوتها عند المحققین

ُمن جرى له سبب یقتضي المطالبة بالتملیك هل یع[ ـ  90 قاعدة   ]د مالكاٌ
َالمالكیة فیمن جرى له سبب یقتضي المطالبة بالتملیك هل یعطى حكم من ملك، أو اختلف  ُ ٌ

ُّال؟ ، وهو المعبر عنه بمن ملك أن یملك هل یعد مالكا، أو ال؟ ُ ولیس الخالف في : قال القرافي. َّ
َكمن یقبل التداوي، أو یقدر على التسري في السَّلس. كل فروع هذه القاعدة، ولكن في بعضها ِّ َّ. 
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ِوأخذ من ال مال له ویقدر على التكسب للزكاة، وُأجري علیه نفقة . ُومن وهب له الماء وقد تیمم
ُّاألبوین، والمنصوص اشتراط عدم القدرة في وجوبها، وفرق بأن الزكاة أوسع، ألن النفقة مأخوذة 

ّأن الحكم في المطلق أوسع منه في المعین، ویتسع فی: وهذه قاعدة أخرى . من معین ّ ما بینهما ّ
ومن القاعدة األولى جواز الربا بین السید . ّبقدر قربه من المطلق، ویضیق بقدر قربه من المعین

 316/1. وعبده
  ]األخذ بأوائل األسماء أو بأواخرها[ ـ  91 قاعدة

 هل یتعلق بأقل ما یصدق علیه حقیقة أو بأكثره؟ :ّالحكم المرسل على اسم أو المعلق بأمر
ِي علیها المازري وابن َنَومما ب. فیه، ویسمونه األخذ بأوائل األسماء أو بأواخرهااختلف المالكیة  َ

َّبشیر الخالف في مغسول المذي، أهو الذكر  َ ، وهذا ال یصح؛ ألنه مجاز في أم محل األذى؟ُ
َالبعض، ومن ثم قیدنا بالحقیقة، وانما هذا على أن الغسل للنجاسة فقط أو یطلب مع ذلك قطع  ٕ

ُوجوب تمكین الجبهة واألنف من األرض على ظاهر : نما ینبني على هذه القاعدةٕوا. مادته
ُالرسالة ونص ابن الحاجب، وان كان ابن عبد السالم صاحبنا قد حمله على االستحباب ٕ ِّ .

َوالصاق العقب بآخر درج في الصفا والمروة وما أشبههما مما یصدق على الوجهین  َ َُِ ٕ
 317/1.حقیقة

ُ خال موجب الجنابة عن شرطهاإذا[ ـ  92 قاعدة ِ[  
ّإذا خال موجب الجنابة عن شرطها، كالمني من اللذة عند من یعتبرها ُ  فقد اختلف المالكیة في ،ِ

ما ال یوجب األقوى من أسبابه أو ال یجزئ عنه هل یوجب : إلحاقه بالحدث، وهي قاعدة
ّاألضعف في محله، أو یجزئ عنه، أو ال؟ َ319/1 

ً الغریب هل یلحق بالغریزي من نوعهُالصنف[ ـ 39 قاعدة ُ   ]؟ُْ
ّالصنف الغریب هل یلحق بالغریزي من نوعه، اختلف المالكیة فیه، كاإلمناء عن لذة الحك،  ّ ًْ ُ ُ ُ

 320/1. أو الضرب، أو اللدغ عند من یشترط اللذة منهم
  ] المعتبر من اللذة تحریكها أم دفعها؟هل[ ـ 49 قاعدة

ُّفإذا خرج المني بعد ذهاب اللذة .  اللذة أهو تحریكها أم دفعها؟اختلف المالكیة في المعتبر من
ٕواذا أنعظ إنعاظا . ُجملة بدفع الطبیعة له، فهل یحكم بجنابته من حین اللذة أو من حین الخروج؟

ّكامال فهل ینتقض وضوءه أو ال؟ ألن التحریك الزم له، وقد یضعف الطبع بعد سكون اللذة عن  ُ َّ َ
 320/1. َّالدفع
ُطلب العدد فیما لم یبن علیه[ ـ 59 عدةقا ِ َ َ[  

ُطلب العدد فیما لم یبن علیه ِ َ  إما بأصله كاالستجمار، ألنه من باب إزالة النجاسة، أو :َ
ُبوصفه، كغسل الرأس في الجنابة، ألنه یعسر فیه كثیرا، هل یقدر المستثنى، أو یجمع بین  ُُ ّ

، اختلف المالكیة فین، والثالثان بالوسط؟تین بالطرِاألصل وموجب الطلب بتخصیص حجرین وغرف



 23 

والحق أن التكرار لیتحقق اإلنقاء واإلیصال للوم التلوث قبله، وخوق دفع الشعر، والوتر . فیه
 321/1.تعبد، كغیرهما

  ]ُكل كالم معناه أوسع من اسمه فالحكم لمعناه[ ـ 96  قاعدة
النهي عن االستجمار بدون ثالثة  ك:ُناه أوسع من اسمه فالحكم لمعناهكل كالم مع: الشافعي 

، فإن معنى الحجر أوفى من اسمه، فتجزئ ثالثة أحجار، فإن معنى الحجر أوفى من أحجار
بالحجر وحروفه وجوانبه، : اسمه، فتجزئ ثالثة مسحات بحروف حجر واحد، وكأنه قال

لمالكیة واختلف ا. واالستجاء غیر واقع بكل الحجر، وأبعاض الحجر الواحد كأبعاض األحجار
ٍفي تعیین الثالثة، ثم في إجزاء حجر ذي ثالث شعب عنها َ ُ. 322/1 

  ]ِّمقتضى العطف بالمشركة التشریك في أصل المعنى، ال في جمیع أحكامه[ ـ 97 قاعدة
فیجب ترتیب . ِّمقتضى العطف بالمشركة التشریك في أصل المعنى، ال في جمیع أحكامه

نهانا أن نستنجي بالیمین : "كقوله:  لها، وباألولى في غیرها المصرفةاألسماء على المعاني، ألنها
، فال یلزم من انتفاء اإلجزاء في الثاني لنجاسته إلغاؤه في األولى، خالفا لبعض "أو برجیع
 323/1 .الظاهریة
  ]ما شرع عبادة ال یجوز أن یقع عادة[ ـ   98قاعدة

عادة، فما وضع للتقرب إلى اهللا عز ُّكل ما شرع عبادة فال یجوز أن یقع : قال بعض العلماء
  .وجل، فال یقع إال كذلك على وجه التعظیم واإلجالل، ال التالعب واالمتهان

ُتربت یمینك: "ونحو. یكره: وقیل. ُفیمنع الدعاء للتالعب، واالستراحة، والتفاؤل ْ َ لیس بدعاء؛ " َِ
وأشكل على هذه القاعدة . دُألنه غلب استعماله في غیر الدعاء، فال ینصرف إلیه إال بقصد جدی

ولعله لما یتوقى منه، . الوضوء للدخول على السلطان، فإنه مستحب من غیر خالف أعرفه بینهم
 324/1. ُفیكون كالوضوء بین یدي القتل، وهو قربة، واهللا أعلم

  ] یزول بتجدد سبب المطالبة بالداخلهل: ُاشتمال الشيء على الشيء [ ـ 99 قاعدة
 فمن . یزول بتجدد سبب المطالبة بالداخل: قال ابن أبي زید،على الشيءُاشتمال الشيء  

. ُأحدث في الغسل بعد الوضوء نواه؛ النقطاع تعلق الجنابة بأعضاء الوضوء، فال تتعلق نیتها بها
ال یزول ما دام القصد متعلقا بالعدم، فال ینویه، وینبني أیضا على رفع : وقال ابن القابسي

أهو بالفراغ منه أم باإلكمال، وعلى أن الدوام كاالبتداء أو ال؟ وقد عقدت : الحدث عن كل عضو
  325/1 .في بعض ما كتبته فصال حسنا لمن أراده

  ]أنواع الحرج المسقط للفعل وغیره[ ـ 010 قاعدة
ُالحرج الالزم للفعل ال یسقطه ُّوالمنفك إن . ُِّ كالتعرض إلى القتل في الجهاد، ألنه قدر معه:ُ

ُا فكذلك على المختار، واال فإن كان في المرتبة العلیا، كخوف التلف بالغسل أسقطه، كان غالب ٕ
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وما بینهما ملحق بما هو أقرب إلیه . ٕوان كان في الدنیا، كبیع الماء بغیر غبن فاحش لم یسقطه
ُاتفاقا واختالفا، فإن فرض االستواء سلم األصل فانتهض ُ .326/1 

  ]لعبادةالمشاق المسقطة ل[ ـ 101  قاعدة
ُعلى الفقیه أن یبحث عن أدنى المشاق المسقطة للعبادة المسئول فیها بالدلیل، كإباحة أذى 

 .ٕالقمل للحلق، ثم یعتبر به المسئول عنه فإن كان مثله أو أشق أسقط به إن انضبط، واال فال
ت ّهذا ضابط القرافي، وهو ال یصح ههنا بخالف ما یأتي في الكبائر، فالمعول على العادا

  327/1.واألحوال
  ]اختالف المشاق باختالف العبادات[ ـ  102 قاعدة

ُّتختلف المشاق باختالف العبادات، فما كان في الشرع أهم اشترط في إسقاطه األشق األعم،  ُّ ُ ّّ
ُوما لم تعظم مرتبته، فإنه تؤثر فیه المشاق الخفیفة، وبالطرفین یعتبر الوسط ّ .327/1 

  ]َ یجعل المتروك من المأمور به مفعوالالنسیان ال[ ـ  310 قاعدة
ُفإذا تذكر الماء في رحله أعاد، وثالثها البن . َالنسیان ال یجعل المتروك من المأمور به مفعوال َّ

؛ بل یجعل المفعول من المحظور متروكا، إال بدلیل یزیده وضوحا أن النسیان القاسم في الوقت
 الحدث أو لمعة، أو غسل الرجلین ومسح، أو نسيأال ترى أنه لو . ضد الذكر ال ضد الوجود

 328/1. الرقبة وصام، أو الثوب وصلى عاریا، لم یعذر
  ]هل العجز عن بعض الطهارة عذر في محله أم في الجمیع[  ـ  410 قاعدة

ٌالعجز عن بعض الطهارة عذر في محله فقط عند الشافعي  فإذا وجد من الماء ما ال یكفیه . ُ
. ٌوفي اآلخر وعند مالك والنعمان عذر في الجمیع فال یستعمله. د قولیهاستعمله وتیمم في أح

329/1 
  ]سقوط اعتبار المقصود یوجب إسقاط الوسیلة[ ـ  510 قاعدة

َسقوط اعتبار المقصود یوجب سقوط اعتبار الوسیة ُومن ثم استشكل إمرار األصلع للموسي . ُ ُّ
ًة، فأسقطا استعماله في الفرع قبله؛ لتعذر ٌفحقق مالك والنعمان كون الوسیلة وسیل. على رأسه

 329/1. المقصود، ورآه الشافعي مقصودا، ولو الستباحة التیمم فأوجبه
  ]ُمراعاة المقاصد مقدمة على رعایة الوسائل[ ـ  610 قاعدة

َفإذا وجد الماء في الصالة لم یقطع عند . ُمراعاة المقاصد مقدمة على رعایة الوسائل أبدا
وعلى هذه القاعدة . تبطل فیقطع، فقدم بعض الوسائل لموجب: وقال النعمان. مالك ومحمد

بخالف من . وشرط بعضهم في التمادي البدل. ُیتخرج اختالف المالكیة في التیمم لضیق الوقت
 330/1. بلغها العتق وهي منكشفة الرأس

  ]اإلباحة في ثابت المنع تكون على قدر المبیح[ ـ  710 قاعدة
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فال . ُن اإلباحة في ثابت المنع عند الحاجة إلیه إال على قدر المبیح إال بدلیلاألصل أال تكو
. وال یجمع بین فریضتین بتیمم واحد، هذا مذهب مالك ومحمد، خالفا للنعمان. تیمم قبل الوقت

َوال یأكل من المیتة إال مقدار ما یمسك الرمق، وان كان ظاهر اآلیة إباحة الشبع والتزود كمالك،  ٕ َّ
ورأي الغزالي أن هذا خالف في حال، . َموافقته* واختار الحفید.  أن أصحابه خالفوه في ذلكإال

 331/1. ِوأن المعنى وفاق
  ابن رشد الحفید صاحب بدایة المجتهد= الحفید (*)
  ]المعدوم شرعا كالمعدوم حقیقة[ ـ  810 قاعدة

ُّإذا تجاوز الرعاف :  رشد قل ابن.المشهور من مذهب مالك أن المعدوم شرعا كالمعدوم حقیقة
ُاألنامل العلیا اعتبر في الزائد قدر الدرهم أو أكثر على القولین، ونحوه البن یونس ّ وقال . ُ

ُإذا فقد الحاضر الماء وقلنا لیس من أهل التیمم جرى على حكم من لم یجد ماء وال : التونسي
ار في القسم فال یحاسب، ویبتدئ، ٕواذا ج. ٕواذا قتل المحرم صیدا فهو میتة خالفا للشافعي. ترابا

 333/1 .واستقرأ اللخمي خالفه، وال یحل وطء الحائض وال یحصن، خالفا البن الماجشون
  ]هل الطهارة شرط للوجوب أو شرط لألداء؟[ ـ  091 قاعدة

ًبنى ابن بشیر الخالف فیمن لم یجد ماء وال ترابا على أن الطهارة شرط في الوجوب، فیسقط  َ
أو لیست شرطا إال مع القدرة فیجب األداء . ضاء، أو في األداء فال یسقط القضاءاألداء والق

   .ُواإلعادة مع األمر بها جواب من أشكل علیه األمر فاحتاط:  قال.فقط
، فال یتقدمه، واألقرب بناؤه على ما مر من الخالف وجوب الطهارة تابع لوجوب الصالة: قلت

". ال یقبل اهللا صالة أحدكم إذا أحدث حتى یتوضأ: "لقولهُّفي تضمن نفي القبول لنفي الصحة؛ 
وقد بني على ذلك األصل . یرید أو یتمم، والقضاء على أنه بأمر جدید، أو باألول: قال العلماء

 334/1.اعتبار مقدار التطهیر في الوجوب بعد المسقط، وهو أقرب
  ]هل یرفع التیمم الحدث؟[ ـ  011 قاعدة

الخارج :  فقیل*.كي والشافعي أن التیمم ال یرفع الحدث خالفا لهمشهور المذهبین المال 
الحدث سبب یوجب أحكاما، : قال ابن العربي. والخروج ال یمكن ارتفاعهما، والمنع یرتفع به قطعا

وهذا من الخیاالت التي ال تبنى علیها الفقهیات كما . فالماء یرفعه فترتفع، والتیمم یرفعها فقط
كالماء، بل : أي رفعا كلیا إلى طروء حدث آخر" الیرفع الحدث: "قولهموالحق أن معنى . مر

ٕرفعا مخصوصا، إال أن هذا یوجب كون الخالف في المذاهب لفظیا، وانما الخالف في المعنى  َ
  336/1 .ج على الغالبِّرُله خبوالحدیث ق. مع أبي سلمة ومن ذهب مذهبه

 أبو حنیفة= له   (*)
  ]ونة أم تخفیف؟هل الرخص مع[ ـ  111 قاعدة
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ٌاختلف المالكیة في الرخصة أهي معونة فال تتناول المعاصي، أم هي تخفیف فتتناوله ٌ أقول . ُّ
أنه یستعین بها على العبادة، فیتیمم استعانة على الصالة ال على السفر، وال یفطر : على المعونة

ُال یقال عقوبة اإلص. وال یقصر إذا قلنا إن القصر مباح، وهو الصحیح ُّرار، لتمكنه من التوبة، ُ
َطبع اهللا علیها بكفرهمو. ٌالعقوبة على المعصیة بالمعصیة تكثیر لها: ألنا نقول ََ  ُال یقاس

ِال یستوفى القصاص بالمعصیة، كالخمر : علیه، فإن اهللا یحكم ما یشاء، ولهذا قال ابن العربي
َنتفاء ال یصیر مطلوب الوجود َّوأصلها أن كل ما هو مطلوب اال . والفاحشة، وهي قاعدة أخرى
ٌوعلى أنه ال یترخص ففي المكروه، كصید اللهو خالف على قاعدة . إال بنص، أو معارض أقوى

منافاة الكراهة للمعونة لطلب الكف، أو عدم منافاتها لجواز الفصل، أي على أي الشائبتین 
  337/1. ، فیكرهتغلب، والظاهر تساویهما

  ]یة في التیمممعنى البدل[ ـ  211 قاعدة
ُال یجب نقل التراب إلى الوجه والیدین عند مالك والنعمان، فیجوز ضرب الیدین على   ُ

فالبدلیة عندهما في . یجب: وقال محمد وبعض المالكیة. الصخرة الصماء التي ال غبار علیها
م عند التعبد بالقصد ألمر تكر عنده الطهارة صونا لها عن النسیان؛ ولذلك جاز التنفل بالتیم

  339/1 .ٍوعنده في استعمال عوض عن الماء. الجمیع
  ]معنى الحیض والنفاس ومدتهما[ ـ  311 قاعدة

. َّوهي الدفعة فما فوقها عند مالك. ُالدم الخارج بنفسه من فرج الممكن حملها عادة: ُالحیض 
 وهي وعند محمد في أول التاسعة، أو إذا مضى نصفها إلى نهایة ما یقصر عن سن الیائسة،

 غیر زائد على خمسة بنت الخمسین عند ابن شعبان، وأكثر من ذلك عند غیره، والمعتبر العادة
. وعلى عشر عند النعمان. تستظهر بعده بثالثة: َعشر یوما عند مالك ومحمد، وقال ابن نافع

كالحیضة عند ابن مسلمة، وال : وعلى سبعة عشر عند أحمد، وال ناقص على ثالثة عند النعمان
: ال حد له، ثم قال في حیضة یوم أو بعض یوم: وقال مالك. ن یوم أو یوم ولیلة عند محمدع

خمسة، وكله استحسان، من غیر والدة : وقال عبد الملك. الحیضة یومان: یسأل النساء، وعنه
  .وال مرض

. ثمانیة: وقال سحنون. عشرة: وقال ابن حبیب. وأقل الطهر عند مالك ومحمد خمسة عشر
  .یسأل النساء: وقیل. خمسة: د المالكوقال عب

كالشافعي، أو بالعادة، : الدم الخارج بسبب والدة خاصة، وفي تحدید أكثره بستین: والنفاس
 340/1 . روایتان عن مالك، وقیل بعد كمال الوالدة

  ]معنى المحیض في الشرع[ ـ  411 قاعدة
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َالمفعل في اللسان ْ ُالمصدر، والزمان، والمكان: َ ُ ُالمحیض أحد األولین عمم : الفمن ق. ُ
المكان قصره على الفرج، والقوالن : ومن قال. االعتزال إال ما خصه الحدیث بما فوق اإلزار

 343/1. للمالكیة
َّمانع السبب ال یوجب ارتفاعه رده[ ـ  511 قاعدة ُ ُ[  

َّمانع السبب ال یوجب ارتفاعه رده؛ واختلف في مانع الحكم  ُ ال ُفإذا طهرت الحائض ق. ُ
األصل بقاؤه : وقال مالك ومحمد. ویكره: ُالمقتضي قائم، والمانع مرتفع، زاد ابن بكیر: النعمان

ُّإلى وجود سبب اإلباحة، وهو التطهر، ألن الشروط اللغویة أسباب الرتباط المشروط بها وجودا 
 344/1. أو عدما

  ]ِیجب الرجوع إلى العوائد فیما كان خلقة[ ـ 116  قاعدة
ِع إلى العوائد فیما كان خلقة، كالحیض والبلوغ، فإن اختلفت فإلى الغالب، وقد یجب الرجو

َیختلف األمر فیه بالبالد، وغلبة مزاج في قوم فیختلف الناس ُوالمعتمد اعتبار الشمول، أو . َ ُ
ُالغلبة، إما مطلقا إن انضبط، أو بالنسبة إلى اإلقلیم، ال الخلقة والقبیلة والبیت، لما یتقى من  ََ
تأدیته إلى اضطراب العلل، وفیه خالف للمالكیة على اعتبار النادر في نفسه، أو إلحاقه 

 345/1.بالغالب
َمن تقررت له عادة عمل علیها[ ـ 711  قاعدة ِ َ[  

َمن تقررت له عادة عمل علیها، فإن انخرمت رجع إلى األقوى  ََ َ كمن اعتادت الطهر بإحدى : ِ
رها للمعتاد ـ ما لم یخرج الوقت ـ قوالن، للخالف في األبلغ العالمتین فرأت األخرى، ففي انتظا

ة، وقال ابن عبد الحكم: قال ابن القاسم. منهما  346/1 .الجفوف: َالثصَّ
  ] الحكم بتعیین المراد من المحتمل:ُالحمل[ ـ 118  قاعدة
َرء ُأن الق:  الحكم بتعیین المراد من المحتمل بدلیل قطعي أو ظني، كمالك ومحمد:ُالحمل ْ

تعمیمه في الوجوه المحتملة عند عدم الدلیل الشتمالها على بأو .  الحیض:ُّالطهر، والنعمان
ُ وأشكل علیه قول ابن الحاجب في قول ابن .المراد، إال ما امتنع بدلیل، أو ألنه حینئذ للعموم

لى یتیمم ویتركه، فإن توضأ به وصلى أعاد في الوقت، فحمل ع: "القاسم في القلیل بنجاسة
وعلى اختالف قوله فیه؛ : ال یقال المراد". النجاسة للتیمم، وعلى الكراهة للوقت، وعلى التناقض

والحق أن للنجاسة، والوقت مراعاة للخالف كما في . القوالن متجاوران في سلك واحد: ألنا نقول
 347/1.إلزامه إیاه كما في المختصر: الرسالة، ومعنى الحمل على التناقض

  ]ُال تجوز نسبة التخریج واإللزام بطریق المفهوم أو غیره إلى غیر المعصوم[ ـ 119 قاعدة
ُال تجوز نسبة التخریج واإللزام بطریق المفهوم أو غیره إلى غیر المعصوم عند المحققین، 
ِإلمكان الغفلة، أو الفارق أو الرجوع عن األصل عند اإللزام، أو التقیید بما ینافیه، أو إبداء 

ُلسكوت أقوى، أو عدم اعتقاده العكس إلى غیر ذلك، فال یعتمد في التقلید، وال یعد معارض في ا ُُ َ
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: َّإن اللخمي المشهور بذلك، قد فرق بین الخالف المنصوص والمستنبط: وقد قیل. في الخالف
  348/1 .ویختلف، فهو الثاني: ٕواذا قال. واختلف، فهو األول: فإذا قال

  ]زات بعض الفقهاءالتحذیر من تجاو[ ـ 012 قاعدة
ٕحذر الناصحون من أحادیث الفقهاء، وتحمیالت الشیوخ، وتخریجات المتفقهین، واجماعات  َّ َ

ٕوقال بعضهم احذر أحادیث عبد الوهاب والغزالي، واجماعات ابن عبد البر، واتفاقات . المحدثین
 حتى أدخل كان مذهب مالك مستقیما: وقیل. ابن رشد، واحتماالت الباجي، واختالفات اللخمي

 وقال لي العالمة أبو موسى .ّفیه الباجي یحتمل ویحتمل، ثم جاء اللخمي فعد جمیع ذلك خالفا
ما أحسن فقه قاضیكم لو ال ما یحتج به من الحدیث : قال لي جالل الدین القزویني: ابن اإلمام

  349/1 .شیخكم أكثر احتجاجا به، یعنیان أبا محمد وأبا حامد: الضعیف، فقلت
   ]یجب بناء فقه اإلمام على أصوله[ ـ 121  قاعدة

ّ فیبني علیها نصوصه، ثم إن لم یكن أهال للنظر:ُیجب على الشیخ النظر في أصول اإلمام َ 
جازات له المخالفة، وال یجوز اتباع ظاهر النص مع  الٕا و،هَءالمطلق أوقف عندها روایاته وآرا

 أعلم قوما أشد خالفا على مالك من أهل ال: قال الباجي. ّمخالفته لألصل عند حذاق الشیوخ
 351/1.َاألندلس، ألن مالكا ال یجیز تقلید الرواة، وهم ال یعتمدون غیر ذلك

  

  الصالة
  

  ]فرض العین وفرض الكفایة[ ـ 212 قاعدة
ِفرض العین ٍ من العلم أن تعلم حكم الحالة التي أنت فیها، فال یجوز اإلقدام على قول، أو :ُ َ ِ
ُفعل ما لم یع َلم حكم اهللا عز وجل فیه، نقل اإلجماع على ذلك الشافعي في الرسالة، وما سوى ٍ ُ

 369/2 .ُذلك ففرض على الكفایة
  ]القدرة على الیقین تمنع من االجتهاد[ ـ 123 قاعدة

ِالقدرة على الیقین ـ بغیر مشقة فادحة ـ تمنع من االجتهاد، وعلى االجتهاد تمنع من التقل ٍ ِید أي ٍ
  370/2. ٌما بغیر دلیل، فحرام مطلقاأ ، والمفتياریب القدیمة كالمح:إال بدلیل عاممن االتباع 

  ]؟اإلصابة أم استفراغ الوسع: ما المطلوب من االجتهاد[ ـ 124 قاعدة
ُاختلفت المالكیة في المطلوب باالجتهاد أهو الحكم واإلصابة، أم استفراغ الوسع المستلزم لهما  ُ ُ

ال كالنعمان، إال أنها : وقیل. تلزمه اإلعادة كالشافعي: فقیل.  فأخطأٍغالبا؟ فإذا اجتهد في جهة
ِالمطلوب اإلصابة، ثم َأفرق في اإلعادة بین الرجوع إلى العلم : وأقول. ِتستحب في الوقت للخالف ِ ُ ُ ْ

ِّأو الظن  ولو تطهرت الحائض بماء نجس، ثم علمت بحیث لو أعادت خرج الوقت، ففي .َّ
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َّ ظن الغني فقیرا ففي اإلجزاء قوالن، ولو أخطأ الخارص ففي السقوط ولو(القضاء قوالن، 
 370/2).قوالن

ُالعلم ینقض الظنَّ[ ـ 125 قاعدة ُ[  
َّالعلم ینقض الظن، ألنه  ُ َ فإذا وجد على خالفه بطل، ؛ٕاألصل، وانما جاز الظن عند تعذرهُ َ ِ ُ

ن ظن القبلة في جهة فصلى  فم. كاالجتهاد باالجتهاد:لمالكیة في نقض الظن بالظن قوالنول
إلیها، أو ظن طهارة أحد الثوبین أو اإلناءین، ثم تغیر اجتهاده، ففي إعادته قوالن، وهي بمعنى 

 372/2 .التي قبلها
ًالخطأ ال یكون عذرا في إسقاط المأمورات[ ـ 126 قاعدة ُ[  

ًالخطأ ال یكون عذرا في إسقاط المأمورات عند محمد ٌعذر،: وقال النعمان. ُ ْ  وفرقت بین یقینه ُ
 372/2. وظنه كما مر

  ]الركن والشرط والفرض[ ـ 712 قاعدة
الركن األول في ": لّصُّ فال یصح قول صاحب المح،ُركن الشيء ما انبنى علیه فیه

 مرتب في هذا الكتاب على أركان هي ، أي علم الكالم،من الكتاب: ، إال أن یرید"ِّالمقدمات
  . للكتاب ال للعلم
ٌ وقف وجود حكمه علیه مما هو خارج عنه، وهذا أعم من االعتبار األصوليُوالشرط ما ِ ُ َ َ .  

 فالنیة فرض على األول ال على الثاني، .ّ یعمهما عند قوم، ویرادف الركن عند آخرینضوالفر
، وكذلك الترتیب "األعمال بالنیات"ِإذ هي مصححة للعمل أو موجدة له، فهي زائدة علیه، 

  . ففرائض الوضوء على الثاني األربع خاصةعتبرهما،ة عند من یوالمواال
َّولما لم یفصل ابن شاس في الطهارة الركن من الشرط، ال جرم عد الجمیع فرضا جریا على 

ل في الصالة لم یعد النیة في األركان، قالاألول ألنها من الخارجة، فهي : ، كما أنه لما فصَّ
ٕذا یدل على أنها عنده شرط، وانما تلطف في بالشرط أشبه، ولو كانت الفتقرت إلى نیة، وه

  .مخالفة من قبله، وعلى أن الركن والفرض عنده واحد
، ولم یعدها في واحد من القسمین، "وللصالة شروط وفرائض: "وعلیه جرى ابن الحاجب، فقال

تلطف، مع ، إباء لذلك ال"َّویشترط في تكبیرة اإلحرام اقترانها بنیة الصالة المعینة بقلبه: "لكنه قال
ثم صرح ابن شاس في .  بین الوجهینًفقد جمع إذا في الطهارة والصالة. صرب من التحقیق

الصیام بالركنیة فأخطأ، وابن الحاجب بالشرطیة فأصاب، إال أنه لم یحقق هنالك التفصیل، إذ 
  .مرتین، وال حقیقة له وراءه" وشرطه اإلمساك: "قال بعد ذلك

َهیم بن حكم الكناني، فقال ليوقد سألت عنه أبا إسحاق إبرا ُیتخرج ذلك على مذهب القاضي : َ
في الشرعیة، ال المؤلف، أي وشرط كون اإلمساك الذي هو الصوم لغة ـ صوما شرعیا أن یكون 

 372/2 .َّعن هذه األشیاء، والظاهر أنهما تجوزا، فتجاوز الفهم المعنى
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  ]أحوال الخائف والراجي والعارف[ ـ 128 قاعدة
َ على أن الظواهر تقتضي أن اهللا عز وجل دعا عباده للعمل لیجازیهم ویضاعف لهم، َال غبار

َوان كان منهم الخائف الذي ال تطمئن نفسه بأن یوفى شرط الثواب، فغایة ما یرجو من عمله  َّ َ ُ ٕ
ال علي : لیت ذلك كفافا: "قال عمر. البراءة، وال ییأس من فضل اهللا عز وجل وهم جمهور العباد

  ".وال لي
ُومنهم الراجي الذي سكن قلبه لتحقق الموعود، وتعلق طمعه بأكثر من المقصود، فهو یأمل 

  .غنیمة سعیه وال یأمن مكر ربه، وهم عامة القراء
 عن أن یعبده لحظ نفسه، ویعلم استغناءه عن كل ُومنهم العارف الذي یجل الحق عز وجل

ٕلى خلقه، وان لم یثبهم على عمل وال شيء، فهو یعبده لطاعة أمره، وألنه یستحق العبادة ع
  ".ُنعم العبد صهیب لو لم یخف اهللا لم یعصه: "قال صلى اهللا علیه وسلم. یعاقبهم على كسل

ٕولما كان الثواب ال یترتب إال على النیة وال یحص دونها ـ وان حصلت الصحة وبراءة الذمة ـ 
ثمرتها التي ألجلها دعوا إلیها، على ": إنما األعمال بالنیات: "وجب حمل قوله علیه السالم

 376/2 .وانتظم العموم وصح المنطوق والمفهوم
  ]هل الكالم محظور في الصالة أم ضدها[ ـ 129 قاعدة

.  مع العذر ما لم یقتض اإلعراضُالكالم عند مالك وعند محمد محظور الصالة، فال یبطلها 
أن الفطر ضد الصوم، والشافعي  ومذهب مالك والنعمان . فیبطلها مطلقالنعمان ضدهاعند او

وتفریق مالك بین فرضه ونفله؛ ألن القضاء عنده بأمر جدید، فالمسألتان على الحقیقة . محظوره
  .له

َمن نسي وهو صائم، فأكل أو شرب، فلیتم صومه، فإنما أطعمه اهللا وسقاه: "ومعنى الحدیث َّ ـ " ُ
ُحصول األجر وانتفاء اإلثم، ال القضاء؛ لكن صحح الدا ، فیكون "وال قضاء علیه"رقطني زیادة ُ

  378/2 .على الخالف فیها
  ]أقسام الموانع[ ـ 130 قاعدة

ِالموانع منها ما یعتبر في االبتداء، والدوام، كالحدث، فال یبني عند الجمهور، والخبث في قول  ِ ِ
ء یمنع وفي االبتداء فقط، كاالستبرا. المالكیة المشهور، والبناء في الرعاف رخصة، وكالرضاع
َواختلف المالكیة فیمن وجد الطول، . عقد النكاح عند مالك، خالفا للشافعي والنعمان ال دوامه َّ

ِوالماء بعد التیمم، واإلحرام بعد الصید أهي من األول أم من الثاني؟  ّ380/2 
  ]داللة الصالة على إسالم المصلي[ ـ 113 قاعدة

َّ یجمعوا علیه في سائر الشرائع، وهو أن من ٍقال ابن راهویه أجمعوا في الصالة على شيء لم ُ
َّعرف بالكفر، ثم رؤي یصلي الصالة في وقتها حتى صلى صلوات كثیرة كذلك، ولم یعلم أنه أقر  ٍ َّ ُ ُ
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ًومذهب الشافعي أن صالة الكافر ال تكون إسالما إال في دار . ُبلسانه، فإنه یحكم بإسالمه
  .ى إماما والنعمان أنها تكون إسالما إذا صل.الحرب

ٍوقیل بالنفي عموما، وابطال ذلك باإلجماع وبداللة الصالة عموما ولو ركعة، إال لمعارض  ٕ
 381/2 .ظاهر

  ]حكم القاعدة یعطى لما یقرب منها[ ـ 132 قاعدة
ٕإذا أثبت الشرع حكما منوطا بقاعدة، فقد نیط بما یقرب منها، وان لم یكن عینها ً ً وعلیها قال . ُ

ُ في غایة القرب من اإلسالم، وتركها في غایة القرب من الكفر الموجب ّالصالة: مالك ومحمد
، "ّألقاتلن من فرق بین الصالة والزكاة: "ُأخواتها مثلها، لقول الصدیق: للقتل، وقال ابن حبیب
ُفحكم أخواتها حكمها أن أخواتها أقرب العبادات إلیها، ال إلیه، وأن القریب إلى : والتحقیق. ُ

َّ أصال، فیلحق به ما قرب منه، واال أدى إلى إلحاق سائر العباداتاألصل ال یعتبر ٕ ً .383/2 
  ]كل عبادة ال تتكرر مصلحتها بتكررها فهي فرض كفایة[ ـ 313 قاعدة

ٕكل واجب أو مندوب ال یتكرر مصلحته بتكرره فهو على الكفایة، واال فعلى األعیان إال   ٍ ٍ ُّ ُ
ُب بها صورة الشفاعة، وقد حصلت، واإللحاح فیها لمعارض أرجح، كصالة الجنازة، ألن المطلو ُ

بل . وأما المغفرة فأمر خفي ال یجوز أن یعتبر بنفسه. ُمذموم عرفا، فیذم شرعا، كما سیأتي
ًبمظنته على وجهها، وأیضا فإن من یقول بتكررها، وهو الشافعي یوافق على أنها ال تقع نفال ُ بل . ُ

 383/2. ة األولى إجماعاًفرضا، وقد حصلت مصلحة الوجوب بالصال
   ]سقوط فرض الكفایة بظن فعله[ ـ 413 قاعدة

ٕیكفي في سقوط المأمور به على الكفایة ظن الفعل، وان لم یفعل ألبتة، بخالف األعیان على  ُّ
. بل لتعذر حكمه الوجوب. ُالصحیح، ولیس سقوطه بالغیر نیابة، حتى یتعذر في الفعل البدني

384/2  
  ]لالحق بعد سقوط الوجوبحكم ا[ ـ 135 قاعدة

ٌلالحق بعد سقوط الوجوب، قال سندا ِ ِیقع فعله فرضا، ألن مصلحة الوجوب لم تحصل بعد، : ُ َ ً
َثم ما وقعت إال بفعل الجمیع، وهذه العلة تحیل فرض السؤال، القتضائها بقاء الوجوب لعدم  َ ُ ّ

الوجوب : افيوقال القر. فالحق أنه واجب على الجمیع حتى تحصل ظنا. حصول مصلحته
 385/2. وقیل یقع فعله مندوبا. مشروط باالتصال، وال حرج إن ترك قبله

ُالسنة ما فعله النبي[ ـ 613 قاعدة ّ  وداوم علیه[  
ُالسنة ما فعله النبي ّ   َوداوم علیه، أو فهم منه الدوام لو تكرر سببه، كصالة الكسوف، أو ُ

وزاد قوم على . و فهم دعاؤه بدلیل یقتضیه، كالعملارتفع المانع منه، أو دعا إلى مثل ذلك فیه، أ
وأقول إن اإلظهار لیس من . َالدوام اإلظهار، وبنى المالكیة علیه خالفهم في ركعتي الفجر

ًثم إن ركعتي الفجر إن لم تكن سنة باإلظهار، فهي . َوال دلیل على اعتباره شرعا. ًمدلولها لغة
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ِّسنة بالحض علیها  َال تدعوها وان طر"ٌ ْدتكم الخیلٕ ". ٌركعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیها"، "َ
386/2  

ُّالفضیلة ما اختص من المندوب بزیادة ال تبلغ السنة[ ـ 137 قاعدة ُ ُ[ 
ُالفضیلة ما اختص من المندوب بزیادة ال تبلغ به درجة السُّنیة، وتسمى رغیبة  ُ هذا مذهب . ُ
. عندهم مساویة للمندوب، أو لما اختص منه بمزیةوالشافعیة یدرجونها في السُّنة، فكأنها . مالك
387/2 

  ]تعریف النافلة[ ـ 138 قاعدة
ُالنافلة ما لم یختص من المندوب على ما شاركه في أصل حقیقته بشيء من المزایا، فهذه 

 388/2. النافلة. الفضیلة . السنة: أنواع المندوب الثالثة
  ]ة مجازاإطالق الوجوب على السنة المؤكد[ ـ 391 قاعدة

ُفمن ثم التزم تقییده. ًة مجازاُیطلق الواجب على السنة المؤكد وجوب  ": كقول ابن أبي زید:ُ
ّ، وان كان قد تؤول على الوجوب"السنن المؤكدة َ بالسنة، وعلیه یصح نسبة ابن الحاجب الوجوب ٕ

ُ ثم خطئ ابن ومن. ، ثم فصل"وطهارة البقعة للصالة واجب: "أو إبهامه كقوله قبله. إلى الرسالة
ویجب الطهر مما : "ُأو خلطه بما یغلب علیه، كقوله. َالحاجب في نسبته الوجوب المطلق إلیها

، فعلى قول "وأما دم االستحاضة فیجب منه الوضوء: "فأما قوله. أو االستحاضة: ، ثم قال"ذكرنا
  388/2 .ابن عبد الحكم

  ]...ة مصیبلیس كل مجتهد في القبل[ ـ 140 قاعدة
ِ ال یجري القول بأن كل مجتهد مصیب في القبلة لتعارض أدلة األحكام دون أدلة :فيالقرا ُ

ال : ومن ثم قال المالكیة: قلت. القبلة، فال یقع الخالف فیها بین العالمین، لكن بین عالم وجاهل
َد ِأن تعیین الحكم یمنع تعد: وأصل القاعدة. َیأتمان بخالف من یوجب الفاتحة مثال بمن ال یقرأها

ومن قال المصیب واحد، . المصیب، وبالعكس، كأحد اإلناءین، والثوبین، وكالعقلیات، ونحو ذلك
ّفإنما قاله ألنه اعتقد أن هللا عز وجل في االجتهادات أحكاما معینة أمر المجتهدین بالبحث عنها،  ً

َوعذرهم بعد استفراغهم الوسع بعدم إصابتها، بل آجرهم على بذل جمیع جهدهم في طل ِبها وهو َ
ومن قال كل مجتهد مصیب، فما قاله إال على االعتقاد أن ال حكم إال ما ظن المجتهد . األقرب

ٌفیها، واألحكام تابعة للظنون، ولیس في نفس األمر حكم معین، وهذا یقول ِ حكم اهللا عز وجل : ٌ
 389/2. في هذه الواقعة التحلیل، والتحریم لشخص، أو لشخصین في وقتین

  ]؟َّهل المطلوب في االجتهاد في القبلة الجهة أو السمت[ ـ 141 قاعدة
ًاختلف المالكیة هل المطلوب في االجتهاد في القبلة الجهة أو السَّمت أي حسا ال حقیقة، كما 

ًوعلى ذلك تكون مظنة . ًوعلى هذا تكون الجهة وسیلة إن لم تفض إلى المطلوب بطلت. یأتي
َسقط المقصود لها لتعذره، أو تعس َ  390/2. رهَ
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  ]المحسوسظاهر تعلق الحكم ب[ ـ 214 قاعدة
ِّتعلق الحكم بالمحسوس على ظاهر الحس ال على باطن الحقیقة، ألنا أمة أمیة ال نحسب وال 

ُفمن ثم أجزنا الصف الطویل مع البعد دون القرب. نكتب ُ ُولم نعتبر الزوال المدرك باآلالت. َّ وال . َ
َالفجر المعلوم بالعالمات َوال الهالل . بالظاهر للعیان، وقد نص على ذلك شیوخ المذهبینبل . َ

ٕالمعدل على حساب الزیج، وان ركن إلیه بعض البغدادیین من المالكیة، وقد حكى ابن الحاجب  َّ
ِورأیت من یعتمده في الصوم لتعلیق القرآن وجوبه على الشهر، ال على الرؤیة دون . االتفاق علیه ُ

ٌوهذا فقه فاسد، وورع بارد، . ّلعید بالسنة، وهي الدالة على اعتماد الرؤیةِالفطر، ألن تحریم صوم ا ٌ ٌ
  . وقد أجمعت األمة على تحریم صوم العید بالسنة، وما هذا الرأي من االبتداع ببعید

، ّ المستخرجة من خبایا العلوم الخاصة في علل أحكام الفروع العامةعتمد األمورتوكذلك ال 
إن المشمس یولد البرص، والنظر یضعف : لنظر إلى العورة؛ لما قیلكما تقدم في المشمس وا

 391/2.البصر، إال أن یصح حدیث المشمس، فیكون أصال لذلك
  ]كل ما أفضى إلى المطلوب فهو مطلوب[ ـ 314 قاعدة

ُ كل ما أفضى إلى المطلوب فهو مطلوب، كالعروض واألطوال والقطب :قال القرافي 
كل ما ال یتوصل إلى : والتحقیق. ِریاح إلفضائها إلى معرفة القبلة وفیه نظرَّوالكواكب والنیرین وال

  393/2. المطلوب إال به فهو مطلوب، وهذا أخص من ذلك
  ]مقاصد ووسائل: أنواع األحكام[ ـ 144 قاعدة

المفضیة إلیها  الطرق وهي : ووسائل،وهي المتضمنة للمصالح والمفاسد ، مقاصد:األحكام
ُوحكم المفضیة حكم ما أفضت إلیه على ما یأتي في . نفسهاأِالیة من الحكم في والمقاربة لها خ

ووسیلة .  فوسیلة أفضل المقاصد أفضل الوسائل. كعصر الخمر: غیر أنها أخفض رتبة،الذرائع
 :ختلف في إلحاقها بالمفضيی والمقاربة قد .أقبح المقاصد أقبح الوسائل، والمتوسطة متوسطة

هذا هو األصل الذي ال ینتقل عنه إال بدلیل .  بخالف البعید كعمل الخل،لیلكاقتناء الخمر للتخ
  393/2. على غیره أو معارض فیه

  بن حمید. دیوجد نقص في عبارات القاعدة المذكورة في نسخة  :تنبیه
  ]َقد تكون وسیلة المحرم غیر محرمة[ ـ 514 قاعدة

حة راجحة، كالفداء بالمال المحرم َقد تكون وسیلة المحرم غیر محرمة إذا أفضت إلى مصل 
ودفع المال للمحارب حتى ال . علیهم، ألنهم مخاطبون بالفروع عند مالك ومحمد خالفا للنعمان

 394/2. یقتتالن، واشترط مالك فیه الیسارة
  ]تهیب السلف من الفتیا واحتیاطهم في التحلیل والتحریم[ ـ 146 قاعدة

ٍّحالل وهذا حرام إال بنص أو إجماع، أو مما ال یشك كان السلف یتقون من قول المفتي هذا 
ال بأس، واسع، جایز، سائغ، ال حرج، لك أن تفعل، ال علیك أال : فیه، فكان قولهم في ذلك
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 . تفعل
. ّینبغي أن تفعل، ال یسعه أال یفعل، أحب إلي، أرى علیك كذا: وفي المطلوب فعله مطلقا

 : ه عظیما، أستثقله، ونحو ذلك، خشیة الوقوع في نهيأكرهه، ال یعجبني، ال أراه، أرا: وتركه
وال تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، هذا حالل وهذا حرام  ،  ال تحرموا طیبات ما أحل اهللا

ما جعل اهللا من  قل من حرم زینة اهللا، ،فیحلوا ما حرم اهللا،ال تحلوا شعائر اهللا،لكم
قل أرأیتم ما أنزل اهللا لكم من ، قل تعالوا ، ال أجدقل ،إنما حرم اهللا المیتة بحیرة،
  .، وما في معناه رزق

إال أنهم لصالح وقتهم أمنوا مخالفة الجمهور لهم فیما فهموا مرادهم به عنهم، فلما صار 
والشافعیة أشد من المالكیة، . األمر إلى خالف ذلك لم یجد الخلف بدا من التصریح، ولیته یفید

  394/2. هللا عز وجل على بینة من ربه، ولن یأتي العلم إال بخیروكل إن شاء ا
  ]ُّال یجوز رد األحادیث إلى المذاهب[ ـ 147 قاعدة

ُّال یجوز رد األحادیث إلى المذاهب على وجه ینقص من بهجتها، ویذهب بالثقة بظاهرها، 
 رفعها بخفض ٌفإن ذلك إفساد لها، وغض من منزلتها، ال أصلح اهللا المذاهب بفسادها، وال

، بل ال یجوز الرد مطلقا، ألن  فكل كالم یؤخذ منه، ویرد، إال ما صح لنا عن محمد. درجاتها
الواجب أن ترد المذاهب إلیها، كما قال الشافعي، ال أن ترد هي إلى المذاهب، كما تسامح فیه 

ومه، فیطلب الحنفیة خصوصا، والناس عموما، إذ ظاهرها حجة على من خالفه حتى یأتي بما یقا
ُالجمع مطلقا، أو من وجه على وجه ال یصیر الحجة أحجیة، وال یخرجها عن طرق المخاطبات  ُ َ
ُالعامة التي بني علیها الشرع، وال یخل بطرق البالغة والفصاحة التي جرت من صاحبه مجرى  ُ

ٕالطبع، فإن لم یوجد طلب التاریخ للنسخ، فإن لم یمكن طلب الترجیح ولو باألصل، وا ُ ال تساقطا ُ
َفي حكم المناظرة، وسلم لكل أحد ما عنده، ووجب الوقف، أو التخیر في حكم العمل، وجاز 

 396/2. االنتقال على األصح
  ]محاولة إیجاد األدلة للمذاهب على وجه التعصب[ ـ 148 قاعدة

ُال یجوز التعصب إلى المذاهب باالنتصاب لالنتصار بوضع الحجاج، وتقریبها على الطرق  ِ
َجدلیة مع اعتقاد الخطأ، أو المرجوحیة عند المجیب، كما یفعله أهل الخالف، إال على وجه ال َ

التدریب على نصب األدلة، والتعلیم لسلوك الطریق بعد بیان ما هو الحق، فالحق أعلى من أن 
ُیعلى، وأغلب من أن یغلب وذلك أن كل من یهتدي لنصب األدلة، وتقریر الحجاج ال یرى الحق . ُ

َّثم إنا مع ذلك ال نرى مصنفا في الخالف ینتصر لغیر مذهب . ا في جهة رجل واحد قطعاأبد
ٕصاحبه، وهذا تعظیم للمقلدین بتحقیر الدین، وایثار للهوى على الهدى ََّ ُُّولو اتبع الحق أهواءهم َّ 

ُأي بحر ضم جنباه ـ إذ قال لكمیل بن زیاد لما قال له  ُّهللا در عليو أنك على أترانا نعتقد : ّ
َّاعرف الرجال بالحق، وال تعرف الحق بالرجال، اعرف : ُّالحق، وأن طلحة والزبیر على الباطل َ



 35 

تخاصم الحق وأفالطون، : ْوما أحسن قول أرسطو لما خالف أستاذه أفالطون. الحق تعرف أهله
 397/2. وكالهما صدیق لي والحق أصدق منه

ُالمعین ال یستقر في الذمة[ ـ 491 قاعدة َّ ُ[  
ًَّالمعین ال یستقر في الذمة، وما تقرر في الذمة ال یكون معینا، فاألداء ال یتخلد في الذمة،  َُّ ُ
َّألنه معین بوقته بخالف القضاء، والمعین ال یتأخر قبضه لما ال یضطر إلیه، بخالف تأخیر  َُّ ُ

 كل ما یتعین ُكیل الطعام إذا غشیهما اللیل إلى الغد عند مالك، ولذلك ال یسلم فیه، وال في
ُبحصر األوصاف المعتبرة كالعقار، ویفسخ البیع والكراء باستحقاق العین، دون السلم، 

َّوالمضمون، ومن شرط االنتقال إلى الذمة تعذر المعین ُّ .399/2 
  ]وجوب البحث عن الحكم الوضعي[ ـ 015 قاعدة

ِكل ما یعلم أو یظن وقوعه من خطاب الوضع المتوقف علیه التكلیف ال معلوم أو المظنون ُ
ّوقوعه، فإنه یجب الفحص عنه كاألوقات، واال فاألصل أال یجب ٕ  ألن ما یتوقف علیه الوجوب ،َ

یجب الشرط : فثالثها. ٕال یجب تحصیله إجماعا، وانما الخالف فیما یتوقف علیه إیقاع الواجب
 400/2. الشرعي المقدور، فال یجب إال ما تقدم

ُ المعارض إذا لم یكن فیه تخییر ترتب علیه مسببهالسبب السالم عن[ ـ 115 قاعدة َ َّ ُ[  
ُالسبب السالم عن المعارض إذا لم یكن فیه تخییر ترتب علیه مسببه اتفاقا، ولما كان القدر  ََّ ُ

إن من حاضت بعده : َّالمشترك بین أجزاء وقت الظهر مثال هو متعلق الوجوب عند محمد قال
َّأى أن المتعلق زمان ال بعینه، فلم یترتب القضاء ور. فقد حاضت بعد ترتب الوجوب فتقضي ُ

 400/2. عنده إال بفوات الجمیع
  ]الصالة تسقط لمثل ما تجب له[ ـ 215 قاعدة

 وقال ابن .ٕالمذهب أن الصالة إنما تسقط لمثل ما تجب له، واال فقد تخلدت في الذمة
جب إال بإدراك ركعة بارتفاعه ُتسقط بطریان المسقط في الوقت ولو أثم بالتأخیر، وال ت: الحاجب

 401/2 .أو بعد التمكن على القولین، وهي قاعدة اعتبار السقوط بالثبوت
  ]ما یدرك به وقت االختیار واالضطرار[ ـ 315 قاعدة

 وقال ابن أبي .المختار أن وقت االختیار كوقت االضطرار، وكفضیلة الجماعة فیما یدرك به
 بناء على أن الحدیث تناول المختارین أم ال؟؛ وعلیهما لو طرأ ُال یدرك إال بإدراك الجمیع،: زید

قول ابن الحاجب، وهي قاعدة اعتبار االختیار : العذر لما دونها ولیس معذورا بتأخیر، ثالثها
وأصل ذلك كله أن النسبتین مهما تساوتا في الوجود تساو الحكمان في . باالضطرار في النسبة

  .االعتبار
ُإن الطاهر یسلب القلیل الطهوریة وان لم یغیره، كما یسلبه النجس : بسيوعلى ذلك قال القا ٕ َ

ٕالطهارة وان لم یغیره، وهو ظاهر المدونة عندي، قال َّوال یتوضأ بما بل فیه شيء من الطعام، : " َ ُ ُ
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فاعتبر البل المستلزم لإلضافة ال للتغییر، فإذا تخصص منه الكثیر باالتفاق علیه بقي القلیل 
، "وال بماء وقع فیه جلد، فأقام فیه أیاما حتى ابتل: "كالنجاسة، ثم قال: ه لالختالف فیهعلى ظاهر

ُال یقال إن . یعني أن االبتالل في الطعام أسرع منه في الجلد فلذلك ذكر األیام، ال التغییر
ُّیر؛ ألنا االبتالل في الجلد یكون لما دون األیام، فذكرها هنا دلیل على إرادة ما بعده الذي هو التغ

ٌـ دلیل على أن المراد " ٕوان وقع فیه جلد أو ثوب فأخرج مكانه جاز منه الوضوء: "نقول قوله بعده
؛ ألنها التي یضن انتفاؤها بسرعة اإلخراج، أما التغیر بالثوب والجلد، فال یكون إال بعد اإلضافة

َِّولیس قلة مقام الجلد فیه كقلة مقام الخبز، ولك: "حین، ثم قال أي اعتبار، أي " ل شيء وجهَِّ
ُانحالل الخبز أسرع من ابتالل الجلد، فیعتبر فیه من قلة المقام ما ال یعتبر مثله في الجلد، ولو 
كان المعتبر هو التغیر ال اإلضافة وحدها لم یكن لهذا الكالم فائدة؛ ألن التغیر محسوس، 

 402/2 .مور خارجة، فافهمفهذا هو األصل، والفروق أل. واالعتبار محدوس، فال یفید معه
  ]ال یجتمع األداء والعصیان[ ـ 415 قاعدة

؛ ألنه فعل العبادة ال یجتمع األداء والعصیان، خالفا البن القصار في غیر المعذور في وقته 
ًفي وقتها المقدر لها أوال شرعا ٕإما حقیقة واما حكما، فتدخل اإلعادة فیه لالختالل ال للكمال، : َّ

 403/2 .نه لیس بمقدر، ولو وجب للتذكرویخرج القضاء أل
  ] في أوقات الصالةُالجمع دلیل االشتراك[ ـ 515 قاعدة

ُقالت المالكیة الجمع دلیل االشتراك، ألن األصل وقوع كل صالة في وقتها، ومهما أمكن 
 ثم اختلفوا هل تشترك الصالتان من أول وقت األولى إلى آخر وقت .الجمع تعین لرفع التعارض

فإذا . نیة، أو تختص األولى من أو وقتها، والثانیة من آخر وقتها بمقدارها حضریة أو سفریةالثا
ٕطهرت الحائض ألربع ركعات، فإن قلنا باألول صلت المغرب والعشاء، وان قلنا بالثاني صلت 

 404/2. العشاء فقط
  ]آخر الوقت ألول الصالتینهل [ ـ 615 قاعدة

: قال أصبغ. اآلخر لآلخرة: وقال سحنون. ول الصالتینمذهب ابن القاسم أن آخر الوقت أل
تصلي العشاء : إذا طهرت المسافرة قبل الفجر لثالث، فقال: آخر مسألة سألت عنها ابن القاسم

ُفابن القاسم یرى أن الصالتین ال تدركان . هي مدركة للصالتین: فقط، فذكر ذلك لسحنون، فقال
وسحنون على مقدار الثانیة، . هي عنده في مقابلة الثانیةإال بزیادة ركعة على مقدار األولى، ف

ولو صلت العصر أوال ثم حاضت ألربع، ففي سقوط الظهر قوالن على . فهي في مقابلة األولى
  405/2. القاعدة، وهي فرع القاعدة قبلها

  ]تردد الحكم بین قاعدتین[ ـ 715  قاعدة
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ُلشفق إن كان مشتركا بین الحمرة والبیاض التفتنا  كا: بهماُرَبْسُقد یتردد الحكم بین قاعدتین فی  ّ
ٕوان كان القدر المشترك التفتنا إلى تعلق . ٕمناه النعمان وان لم یقل به، فألزإلى تعمیم المشترك

 406/2 .الحكم بأول ما یصدق علیه االسم، فألزمناه آخره وهو أقرب
َالتدقیق في تحقیق حكم المشروعیة [ ـ 815 قاعدة   ] العلمحلیس من صحیِ

ِالتدقیق في تحقیق حكم المشروعیة من ملح العلم ال من متنه عند المحققین، بخالف استنباط  ِْ َ ُ َ
ِعلل األحكام وضبط أماراتها، فال ینبغي المبالغة في التنقیر عن الحكم، ال سیما ما ظاهره 

ْالتعبد، إذ ال یؤمن فیه من ارتكاب الخطر والوقوع في الخطل، وحسب الفقیه م َ َ ن ذلك ما كان َ
ًمنصوصا أو ظاهرا، أو قریبا من الظهور ُالزوال وقت االنقالب إلى العادة، فطلب : ُ فال یقال.ً

عنده البدایة بالعبادة، ووقت العصر وقت االنتشار في طلب المعاش، فقیل لهم تزودوا قبل ذلك 
  .جر للذةللمعاد، والمغرب وقن االنقالب إلى العادة أیضا، والعشاء وقت النوم، والف

إن الشریعة أرادت إلحاق العیدین والكسوف بالرباعیة، واتقت اعتقاد : وال كما قال ابن رزق
إلى غیر ذلك مما قیل في عدد الركعات فرضیتها فأشارت إلى ذلك باستیفاء تكبیرها أو ركوعها، 

ُوانما الواجب أال تعتبر الحكمة إال بظهورها،. وتعدد السجود دون الركوع ونحو ذلك  أو النص ٕ
. علیها، فإذا كان أحدهما اعتبرت بذاتها إن كانت منضبطة، أو بضابطها إن كانت مضطربة

406/2 
  ]متعلق الوجوب في الموسع والمخیر والكفایة[ ـ 591 قاعدة

ُالموسَّع والمخیر والكفایة تشترك في تعلق األمر بأحد األشیاء ُ ُ ّففي الموسع بأحد األزمان وهو . َُّ
ّوفي المخیر بأحد الخصال وهو الواجب. الواجب فیه وفي الكفایة بأحد الطوائف وهو الواجب . ُ

ومتى تعلق الوجوب بقدر مشترك كفى فیه فرد، وال یأثم إال بترك الجمیع، وهذا التحقیق ال . علیه
 408/2. تختلف المذاهب فیه الیوم

  ]معنى الوسطى[ ـ 016 قاعدة
ْ، أو بمعنى المتوسطة، فال تخرج عن البردین عند ُالوسطى مؤنث األوسط، إما بمعنى الفضلى َ َ

 409/2. المحققین، وال رأي مع تصریح النص بالعصر كالشافعي خالفا لمالك
  ]َِّكثرة الثواب وقلتهالمرجع في [ ـ 116 قاعدة

َِّال أرى في كثرة الثواب وقلته، ولذلك قد یختص بالمرجوح، أو المساوي في الظاهر بمزید مزیة 
ََِّوزعم القرافي أنهما یتبعان كثرة المصلحة، وقلتها، فما ). إن اهللا یحكم ما یرید(دة مثوبته یوجب زیا َ

  410/2. ّوأقول الثواب عن قبول، وقد مر أنه غیر مدلول. كان على خالف ذلك فهو تعبد
َاألجر على قدر النصبهل [ ـ 216 قاعدة َّ ُ[  

َ األجر على قدر النصب إن اتحد ا:قال القرافي َّ لنوع، ال كالصدقة بالمال العظیم مع ُ
من قتلها في المرة األولى فله مائة حسنة، وفي "َّالشهادتین وشذ عنه قوله علیه السالم في الوزغة 
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إن األجر على قدر تفاوت جلب المصالح، ودرء المفاسد، ألن : فالوجه أن یقال. الثانیة سبعون
َلب والدفعَاهللا عز وجل لم یطلب من العباد مشقتهم لكن الج ّ أفضل العبادات :وقوله علیه السالم. َ

ِوأجرك على قدر نصبك" "ُأحمزها َ ُ، ألن ما كثرت مشقته قل حظ النفس منه، فكثر اإلخالص "َ ُّ َّ
 410/2 .ُفالثواب في الحقیقة مرتب على اإلخالص، ال على المشقة. فیه، وبالعكس

  ]القربة المتعدیة أفضل من القاصرة[ ـ 316 قاعدة
وأجیب . ُواعترض باإلیمان مع الصدقة بدرهم.  الفقهاء القربة المتعدیة أفضل من القاصرةقال

. إنما الفضل على قدر المصالح الناشئة عن القربات: القرافي. بأن ذلك هو األصل إال بدلیل
411/2  

ُضابط ما یعفى [ ـ 416 قاعدة   ]نه من الجهاالتعُ
ُضابط ما یعفى منه من الج: قال القرافي  هاالت ما یتعذر االحتراز عادة منه، أما ما ال ُ

أمر اهللا عز وجل العلماء أن یبینوا، ومن ال یعلم أن : قلت. یتعذر، وال یشق، فال یعفى عنه
ُّیسأل، فال عذر في الجهل بالحكم ما أمكن التعلم، أما بالمحكوم فیه كمن وطئ أجنبیة یظنها  َ

وقد اختلف المالكیة في تنزیله منزلة . ا باعتبار اإلثموهذ. زوجته، فعلى ما قال واهللا تعالى أعلم
 412/2. الناسي أو العامد في الحكم

  ]هل یجتمع األداء والقضاء؟[ ـ 516 قاعدة
هل : كمن أدرك بعض الوقت: اختلف المالكیة في اجتماع األداء والقضاء في عبادة واحدة 

 كلها متضادة، فال تجتمع إال من یكون قاضیا فیما بعده أو مؤدیا في الجمیع؟ ألن األحكام
هل : َّوعلى ذلك لو صلت ركعة فغربت فحاضت. وجهین على خالف بین األصولیین في ذلك

 413/2.یجب القضاء أو ال؟
  ]ضابط إدراك الوقت أو الجماعة[ ـ 616 قاعدة

یر ؛ إذ فیها التكبالمعتبر عند المحققین في إدراك الوقت والجماعة بالركعة أنها صالة كاملة
والقیام والقراءة والركوع والسجود والجلوس، وما بعدها تكریر لها، لیحصل تأثیرها في النفس، أال 
ترى الوتر؟ فإذا أدركه فقد حصل له جملة الصالة في الوقت أو مع الجماعة، ثم یحصل 

ى ُ فال یدرك الوقت إال بعد كمال الركعة كابن القاسم، قیاسا عل.المقصود من التأثیر بعد ذلك
وقد حمل على تعارض اللغة والشرع، وعلى . یدرك بالركوع: الجماعة، خالفا ألشهب في قوله

 413/2. َاحمل على األقل أو األكثر
  ]الواجب أفضل من المندوب[ ـ  716 قاعدة

إال أن یوجب ". ما تقرب إلي عبدي بمثل ما افترضته علیه"الواجب أفضل من المندوب 
ٕابراء الذمة، و  من فضیلته بعد مزیة االمتثالقد تكون أكثرالمندوب زیادة في الواجب، ف
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ِكالجماعة، والجمع، والصالة في أحد المساجد الثالثة، وبسواك، أو عمامة، والخشوع على القول  ُ
ًأو یتضمن حكمته بزیادة سقطت للرفق، كإبراء المعسر عوضا عن إنظاره. بعدم وجوبه َ .414/2  

  ] الفاضل من وجهالمفضول قد یفوق[ ـ  816 قاعدة
ُیجوز أن یحصل للمفضول ما ال یحصل للفاضل كاآلذان في طرد الشیطان، َ ُ ْ وال یلزم منه  َ

ُرجحانه على الفاضل، كالصالة التي هو وسیلة إلیها، الختصاصها بأضعاف ما یوازي تلك 
جه، ال ُإن االختصاص یستلزم الرجحان من ذلك الو: وأقول. المزیة من غیرها، هكذا قال القرافي

مطلقا، فإذا كان اآلذان أفضل من الصالة من هذه الخصیصة كانت الصالة أفضل منه من غیر 
 415/2. ما وجه

ُحق اهللا تعالى طاعته، وحق العبد مصلحته[ ـ  691 قاعدة ُ[  
ُحق اهللا تعالى طاعته، وحق العبد مصلحته وقد یتمحض حق اهللا تعالى، فال یتعلق بمصلحة . ُ

وال یتمحض حق العبد لتعلق حق اهللا . ٕویة، واال فكل طاعة فإنما منفعتها للعبدالعبد أعني الدنی
ُتعالى بإیصاله إلیه إال أنه قد یتغلب جانب الطاعة، فال یكون له فیه تصرف بنقل، وال إسقاط،  َّ

ِوال غیرها، كتقویم العبد المشترك على معتق شركه ِْ ُ ُوقد تغلب المصلحة فیكون له ذلك أو . ِ ُ َّ ُ
ُوقد یحجر على العبد في . وقد یختلف في ذلك، كاختالف المالكیة في إسقاط حد القذف. هبعض

َحقه لنفاسته، فیصیر حقا هللا تعالى، كالرضا بالرق، والسَّرف في المال، واإللقاء بالید إلى  ِّ
  416/2. التهلكة

  ]عورةحكم العوائد فیما هو ت[ ـ  017 قاعدة
ًلبة من كشفه من اإلنسان لعموم الناس، أو غالبهم في كل ما حذرت العوائد عموما أو غ

ٌالعورة مثقلة : قال النعمان. ًعموم األحوال، أو غالبها، فهو عورة، فإن اختلفت كثیرا اختلف الناس َََّ ُ
. انقال الباجي هذا وفاق لمذهب. ُوهي السَّوءتان ومخففة وهي ما سواهما مما یستحي منه غالبا

417/2  
  ]لخاص واألخص مقدم على العام واألعما[ ـ  117 قاعدة

وكمن . كحوز األشیاء المشتركة. الخاص واألخص مقدم على العام واألعم على األصح 
هي له دون صاحب السفینة، ألن حوزه : ِوقعت في حجره سمكة من أهل السفینة، قال المالكیة

ر دون النجس، ألن ُومن ثم قال ابن القاسم یصلي بالحری. َلها أخص من حوز صاحب السفینة
. ُوقال مالك یأكل المحرم المیتة دون الصید، وفیها خالف. اجتناب النجس خاص بالصالة، فیقدم

تضمین المتعدي دون : ُوعلیه تخرج المسألة المشكلة في المذهب، وهي مسألة: قال بعضهم
  419/2. الغاصب، وفیه نظر

  ]؟هل كل جزء من الصالة قائم بنفسه[ ـ 217  قاعدة
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لف المالكیة هل كل جزء من الصالة قائم بنفسه كالشافعي، أو صحة أولها متوقفة على اخت
؟ وعلیهما لو طرأ العتق في الصالة لمنكشفة الرأس، والنجاسة على المصلي، وأمكن صحة آخرها

هل یلزم : وأما لو بلغها فقوالن أیضا على حكم النسخ. الستر أو النزع بسرعة، فهل تقطع أو ال؟
*. تصرف الوكیل بینهما أیضااختالفهم في ُا بني موعلیه.  وهي أصولیة. أو بالبالغبالوقوع
419/2 

أن بطالن تصرف الوكیل إذا عزل، أو مات موكله هل یكون من حین البالغ : المعنى  (*)
 )كالم المحقق في الهامش وكذلك ما سبق... (أو من حین الوقوع؟ للمالكیة في هذا تأویالن

  ]وقف أول الفعل على آخره[ ـ 317  قاعدة
َإن سابق المأموم اإلمام :  قال عیاض.یصح وقف أول الفعل على آخره في العبادات وغیرها

تبطل كما : وقال غیره. ُفي الركوع والسجود، فمتى توافق معه فیما یجزئ من ذلك أجزأه وقد أثم
اه، والصبي على رضا ومذهب مالك مالك أن بیع ملك الغیر یتوقف على رض. لو لم یوافق فیهما

 421/2.والمرهون على رضا المرتهن. باطل: وقال الشافعي. الولي
  ]ًتبین الصواب في العمل بعد أن شك فیه أوال[ ـ 417  قاعدة

ًإذا شك في اإلحرام أو في الطهارة أو زاد ركعة عمدا أو سهوا، أو أتم بنیة النفل : َقال المازري ً
، والبطالن في الثالث، والخامس أرجح لفساد ي ذلك، فقوالنأو فریضة أخرى، ثم تبین الصواب ف

 422/2. المعنى، وهما على االلتفات إلى حصول الصواب، أو إلى عدم تصمیم المصلي
ُكل ما لیس بمشروع فال یصح القصد إلى إیقاعه قربة[ ـ 517  قاعدة ٍ[  

ُكل ما لیس بمشروع فال یصح القصد إلى إیقاعه قربة، كاإلعراض عن ال صالة الموقوعة ٍ
َولذلك منع بعضهم. بل ال یؤمن منه االستظهار على الشرع، كما لو أبطلها. واإلتیان بأخرى َ 

َاالستحسان والمصالح ونحوها، و مل ونیة إال بموافقة وال قول وع: "ال ابن أبي زیدقَ
  422/2".السنة

ُحسن األدب في الظاهر عنوان حسن األدب في الباطن[ ـ 617  قاعدة ُِ ْ ُ[  
ُحسن األدب في الظاهر عنوان حسن األدب في الباطن، وضابط ذلك  ُ ُِ أن تكون حالة : ْ

ِالعامل الموافقة لمقصود العمل، أو غیر مخالفة له، كالقیام في األذان، ووضع البصر في القبلة  ِ
ِلمالك، أو موضع السجود كالشافعي، والسكون في الصالة، وحسن الهیئة ُأما وجوب ذلك . ِ

ولهذه القاعدة قال .  فعلى حسب منافاة ما یخالفه، وكذلك إبطال المنافي، وعدم إبطالهواستحبابه
َال یتنفل مضطجعا وهو قادر على الجلوس، وخالف ظاهر الحدیث: مالك َ وقال بعض أصحابه . ٌ

ًال یجلس متربعا، واستثقله بعض السلف َ وقال .  واستحب بعضهم اإلقعاء، ومذهب مالك كراهته.َُ
تبطل باالرتفاع الدال : وقال ابن بشیر. الخشوع واجب ال تبطل الصالة بتركه: وبةصاحب األج
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ٕعلى الكبر وان لم یقصد على أحد القولین، قال ُوالظاهر أنه یحرم بناء المباهاة على : ِ
 423/2.القبور

  ]لكل مقام مقال[ ـ  717 قاعدة
  .ألنه مقابل الرفعة" فیه الربفعظموا "التعظیم ـ َّومن ثم كان ذكر الركوع . لكل مقام مقال 

َّال تهین الفقیر علك أن َ َ تركع یوما والدهر قد رفعه ُ ً َ  
؛ ألنه غایة الذلة المناسبة "فاجتهدوا فیه بالدعاء، فقمین أن یستجاب لكم"والسجود الدعاء، 

نهما ، والعیدین التكبیر؛ أل..."أقرب ما یكون العبد من ربه وهو ساجد"للمسألة الموجبة للرحمة، 
  .وهكذا أبدا، فإن انكسر فاطلب الدلیل". ّإظهار األبهة، واالستسقاء االستغفار

لما كانت العادة في مخاطبات الملوك والتأدب معهم، تقدیم الثناء علیهم بین یدي : قال القرافي
ُِّسؤالهم، تغبدنا بنحو ذلك األدب المعتاد لنا، لطفا من ربنا بنا، فجعل ذكر الركوع ـ الذي ه و أول ُ

لناه وانتقلنا إلى حالة أخرى، دعونا بما شئنا، وكنا بما قدمنا أرجى أن  األمر ـ التعظیم، فإذا حصَّ
  424/2 .ُیستجاب لنا، وفیه نظر

  ]الشیئان كالشيء[ ـ  817 قاعدة
" أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: " كالجبهة واألنف في قوله علیه السالم:الشیئان كالشيء
  .عدود العددلوجوب مطابقة الم

. كبعض الجبهة: كالهما كبعض عضو، فیصح االقتصار علیه: قال النعمان وبعض المالكیة
  .ُكالهما مستقل لذكرهما، واختاره ابن العربي، فال یجزئ أحدهما: وقال أحمد وابن حبیب
أضعفهما وهو األنف تابع ألقواهما وهو الجبهة؛ ألنه اقتصر عنه مرة، : وقال مالك ومحمد

 426/2 . إلیه بعد ذكرها أخرى، فتجزئ عنه وال یجزئ عنهاوأشار
  ]ٍلكل عمل رجال[ ـ  791 قاعدة

ّلكل عمل رجال، فیقدم في كل والیة األقوم بمصالحها   ، كالفقیه على القارئ في اإلمامة:ٍ
 ، بتدبیر الحروب في إمارة الجهادِ واألقعد،رجال في الحضانة أي هن بهذا أولىِوالنساء على ال

فإن تساووا وأمكن .  إلى غیر ذلك، وبفصل الخصومات في القضاء،ناسك الحج في إقامتهوبم
َّ أو الترجیح على المذهبین، واال فالترجیح ولو بالسَّبقیة،ُالجمع فالجمع َ : القرافي. ُفإن عدم فالقرعة. ٕ

 427/2. ولعله لدفع مفسدة االفتیات، لما یأتي: قلت. ِّوأشكل على هذا تقدیم رب المنزل
  ]َن لبوسالكل زم[ ـ  018 قاعدة

ُفمن ثم استحبت الزینة والتجمل في الجمعة والعیدین. َن لبوسالكل زم َوالبذاذة والتبذل في . ُ
وتستحب الزینة في الصالة حتى باالعتمام واالرتداء واالنتعال عندي، وهو قول أحمد . االستسقاء

  428/2. للحدیث
  ]بتعظیم األئمةُضبط المصالح العامة [ ـ  118 قاعدة
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ومتى اختلف  ُیجب ضبط المصالح العامة، وال تنضبط إال بتعظیم األئمة في نفوس الرعیة، 
فمن ثم أوجبنا تقدیمهم في الصالة حتى على صاحب المنزل، . علیهم أو أهینوا تعذرت المصلحة

َِوولي المیت، ألن تأخیرهم یخل بأبهتهم َّ ُّ ُ .429/2  
  ] على الكفایةاألصل فیه أن یكونار اإلسالم ُما شرع إلظه[ ـ  218 قاعدة

ٕاألصل فیما شرع إلظهار شعار اإلسالم واقامة ُأبهته أن یجب على الكفایة، كاألذان  ُ
وكذلك الدلیل . وعلى المشهور من مذهب مالك أنهما سنة إثبات المعارض ورجحانه. والجماعة

ن المقصود منها ال یحصل إال ، وألیا أیها الذین آمنوا على وجوب الجمعة على األعیان
ُبالسَّواد الذي قد ال تنهزه الكفایة َْ . وكذلك القول في كون العید سنة على األعیان، أو فرضا. َ

429/2  
  ]ذان ذكرحكایة اآل[ ـ  318 قاعدة

 واختلف المالكیة .َ كالحیعلة على األصح:ذان ذكر، فال تتعلق بما لیس بذكر منهحكایة اآل
لة؛ ألنها كالزیادة في الخبر، وفي حكایة المكرر منه، ألن المقصود االستجابة في إبدالها بالحوق

وعلیهما حكایة اآلذان الثاني للصالة . له باإلقرار بمضمنه، أو التعبد بمتابعته إلى آخره
 430/2.بعینها

ِتجدد السبب بعد انقضاء تعلقهحكم [ ـ  418 قاعدة ُِّ َ   ] أو قبلهَ
َتجدد السبب بعد انقضاء ت َُِّعلقه كابتدائه، وأما قبله فإن كان معقوال تداخلت، كالحدود ِ

ومذهب مالك أن .  وعلى هذا األصل تكرر الحكایة إلى المشقة.ٕواألحداث، واال فقوالن كالولوغ
أیمان الكفارة على التأكید حتى ینوي التأسیس، یرید أو یدل علیه بساط أو طول، وغیرها على 

 431/2. وانظر تداخل العدد وغیرها. التأسیس حتى یرید التأكید
  ]الحرج مرفوع[ ـ  518 قاعدة

 432/2. الحرج مرفوع، فكل ما یؤدي إلیه فهو ساقط برفعه إال بدلیل على وضعه
  ]ًقد یسوغ في الشيء تابعا ما یمتنع فیه مستقال[ ـ  618 قاعدة

ًقد یسوغ في الشيء تابعا ما یمتنع فیه مستقال تغلیبا لحكم المتبو ع، كاألجرة على اإلمامة ً
ثم اختلف هل یسقط لتعذر . تمتنع منفردة، وتجوز مع األذان على مشهور مذهب مالك فیهما

 432/2. تباع إن شاء اهللاِالعوض أو ال؟ على ما یأتي في األالتابع شيء من 
  ]وقوع الشيء في غیر محله كالعدم[ ـ  718 قاعدة

 یراعى الخالف أو غیره، كقول مالك فیمن بدأ وقوع الشيء في غیر محله كالعدم، إال أن 
، وقد تقدم حكم أنه إن كان ناسیا أعاد في الوقت: بالحاضرة قبل ما یجب ترتیبها معه من الفوایت
 433/2 .من صلت العصر قبل الظهر ثم حاضت ألربع

َالفعل على األمر السابق هل یسقط الوجوب الالحق[ ـ  818 قاعدة َ ُُ[  
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َ الفعل على األمر السابق هل یسقط الوجوب الالحق كالشافعي، أو ال اختلف المالكیة في َ ُُ
ٍواألصل أال یجزئ غیر واجب . ال: وقیل. فقیل یعید. ُفلو بلغ الصبي بعد أن صلى. كالنعمان ُ َ

 433/2. ، كما مرعن واجب
  ]امتناع ارتداد األمة[ ـ  891 قاعدة

ُفقیل األمن علیها من عبادة األوثان . لحقاختلف األصولیون في امتناع ارتداد األمة، وهو ا 
ُیوجب أال یمنعوا من تعظیم القبور، والصالة عندها في آخر   ّوهذا رد لما عهد به رسول اهللا. ُ

ٕأمره، واستعاذ منه أن یفعل بقبره، فإن ذلك وان ُأمن على الجمیع، فال یؤمن على من دونه، نعوذ  َ ُ
  434/2. باهللا من البالء

  ]ب مخالفة األعاجم على حسب المفسدة الناشئة منهالتط[ ـ  019 قاعدة
ُتطلب مخالفة األعاجم، وتحریم موافقتهم أو كراهتها على حسب المفسدة الناشئة منها، وقد  ُّ

قال ابن بشیر في كراهة مالك الصالة في السراویل مفردة . ُیختلف في ذلك، وقد تباح للضرورة
 بل ألنه یصف. ُلت لو كان ذلك لكره مضافا أیضاق. ألنه من لباس األعاجم: دون اإلزار

َّ، وقد صلى علیه السالم في جبة شامیة ضیقة األكمام، إال أن یقال هذا لضرورة السفر؛ لتحدیده ُ
  435/2. ألنه كان في غزوة تبوك

  ] قبل كمال الدینت ألهل الكتاب كانموافقة الرسول [ ـ  119 قاعدة
َكان علیه السالم یحب موافقة أه والظاهر أن هذا لم یبق . ُل الكتاب فیما لم یؤمر فیه بشيءُ

وقد اختلف في شرع من قبلنا وذلك فیما حكم . بعد كمال الدین؛ لتظاهر األخبار بمخالفتهم
 436/2. لم یختلف فیه قوله: ومذهب مالك أنه شرع لنا، قال ابن العربي. بشرعنا من شرعهم

  ]غیر عذر یوجب األدبالتمادي على ترك سنة من [ ـ 219  قاعدة
ُالتمادي على ترك سنة قطعیة من غیر عذر یوجب األدب، وان فهم االستخفاف بحقها من  ُ ٕ

ِغیر رد حبس لفعلها ِِْ ِ ُ . ُویتأكد األمر بما قیل بوجوبه منها، كالوتر، ویقاتل المتمالئون إذا امتنعوا. ّ
َإال أن تطوع: "ّدهیحتمل في التبلیغ لقومي، ور" ال أزید على هذا"وقول األعرابي  َ َّ ، وغیر ذلك مما "َ

َّیجرح: أما الترك، فقال سحنون في الوتر. ذكره العلماء هنالك یؤدب، ومن ثم أخذ : وقال أصبغ. ُ
َوال یتعین؛ الحتمال التهاون، وألن األدب والتجریح لیسا بقاصرین على اعتماد . َاللخمي الوجوب َ ُ
 437/2. التحریم كما یأتي

  ]األصل في البدع الكراهة[ ـ  319 قاعدة
إال أن تتناولها قاعدة غیرها من األحكام من غیر معارض . األصل في البدع الكراهة: القرافي

 438/2. یرد إلى األصل، فیلحق بالمتناول إن اتحد، أو بأقوى المتناولین إن تعدد
  ]أقسام المطلوبات[ ـ  419 قاعدة
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لتوحید، أو مع االنفراد فقط، ككل واحد من الركوع، إما مع االنفراد، واالجتماع، كا: المطلوبات
 438/2. والقراءة بالنسبة إلى األخرى، أو مع االجتماع، كالركوع مع السعي

ِّفرض المحل [ ـ  519 قاعدة   ] فیهٌستلزم فرض الحالیُ
ٌفرض المحل مستلزم فرض الحال  ِّ افتراض القیام الذي هو محل القراءة على : قال الشافعي. ُ
َّإنما هذا لو كان فرضا علیه باألصل، لكنه بالتبع، أال : فقال المالكي. وم یدل على افتراضهاالمأم ً

 وقد غلطوا في إلزام المالكیة وجوب التشهد بوجوب الجلوس؛ ألن المالكیة .ترى ركعة المسبوق
 439/2. إنما أوجبوا منه مقدار السالم

ّسقوط المحل یستدعي سقوط الحال[ ـ  619 قاعدة َ   ]فیه ُ
ّسقوط المحل ال إلى بدل یستدعي سقوط الحال، كركعتي المسبوق عند محمد، والصحیح  َ ُ

 440/2. المصحح على ما مر في عادم الطهور
  ]َل له قطعایالقرآن عربي وال مث[ ـ  719 قاعدة

ُالقرآن عربي، وال مثل له قطعا، فإذا أجمعوا على أن الواجب قراءة القرآن، فال تجزئ العجمیة ُْ َ ِ ،
، وال متمسك للنعمان إال اعتبار المعنى، وقد یبطل بتسلیمه ُوال غیرها، هذا مستند مالك ومحمد

 440/2. َوجوب القرآن
  ]...الجزء المسمى باسم الكل، والالزم المسمى باسم الملزوم[ ـ  819 قاعدة

اصرین ُیجب كون الجزء المسمى باسم الكل شرعا، وكون الالزم المسمى باسم الملزوم غیر ق
 .ًعن حكمهما، أو الجزء عن أعلى أحكام األجزاء، والالزم اللوازم، قضاء لحق العنایة إال بدلیل

وال الحدیث، خالفا للنعمان، والقراءة " قسمت الصالة: "فتجب الفاتحة في الصالة لقوله تعالى
التشهد على أنه ُویسن التشهد في . والنیة في التیمم خالفا لألوزاعي.  خالفا لقومتجهر بصالتك

، "الحج عرفة: "سنة كمالك، ویجب على أنه واجب كالشافعي؛ ألن ذلك كقولع علیه السالم
 440/2 .الناس العرب، والمال اإلبل، وفیه بحث: وقولهم

  ]تقدیم الثناء على الدعاء[ ـ  199 قاعدة
ُالسنة كالعادة في تقدیم الثناء على الدعاء فیقدر أنه كما یبسط نفس الف  َّ قیر فتنطلق، تنشر ُ

. ُوقدم التشهد على المسألة. والسجود للدعاء. ُفمن ثم جعل الركوع للتعظیم. رحمة الغني فتندفق
ُواستحب استفتاح الدعاء بالثناء إلى غیر ذلك، . والتكبیر على دعاء االستفتاح كالشافعي

  442/2. وبحسبك منه فاتحة الكتاب
  ]ب المصالحجلمقدم على درء المفاسد [ ـ  020 قاعدة

ُعنایة الشرع بدرء المفاسد أشد من عنایته بجلب المصالح، فإن لم یظهر رجحان الجلب قدم  ُ
فیترجح المكروه على المندوب، كإعطاء فقیر من القرابة ال تلزم نفقته ولیس في عیاله من . ُالدرء

لید إلى التهلكة في ُوالحرام على الواجب، كاإللقاء با. الزكاة، وثالثها ال یباح، وهي للمالكیین
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أكثر العلماء على وجوب طاعة األبوین في الشبهة دون : قال الغزالي. الحج، بخالف الشبهة
وقد كره مالك قراءة السجدة في الفریضة، ألنها تشوش على المأموم، فكرهها لإلمام، ثم . الحرام

یام رمضان إذا أفضى وكره االنفراد بق. والحق الجواز للحدیث، كالشافعي. للمنفرد حسما للباب
َّونهى الشرع عن إفراد یوم الجمعة بالصوم، لئال یعظم . إلى تعطیل إظهاره، أو تشوش خاطره ُ ُ َ

وكره ترك العمل فیه . ولم یبلغه الحدیث :قال الداودي. وأجازه مالك. تعظیم أهل الكتاب للسبت
ُّوكره اتباع رمضان بست من شوال، وان صح فیها الخبر، توقع م. لذلك ا وقع بعد طول الزمن ٕ

ُمن إیصال العجم الصیام والقیام، وكل ما یصنع في رمضان، إلى آخرها، واعتقاد جهلتهم أنها 
   443/2. منه، والمؤمن ینظر بنور اهللا

  ]حكم ارتباط صالة المأموم بصالة اإلمام[ ـ  120 قاعدة
َّثبت انتفاء ارتباط صالة المأموم بصالة اإلمام في الطهارة، فحم  َل علیها محمد النیة، وخصَّ ُ ّ

ترتبطان في األمور المتصلة دون : وقال مالك. َاالرتباط بما تقع فیه المشاهدة، وتلزم فیه المتابعة
ّالمنفصلة، فانبنى خالفهما على تحقیق العلة في الطهارة أهي االنفصال أم الخفا؟ ّ وأوجب . ُ

ُومعنى القدوة متابعته في األفعال . تهَالنعمان االرتباط مطلقا، والحكایة عن الشافعي مقابل
 446/2. ِالظاهرة، لالحتیاط، والبعد عن الغفلة

ُالكالم إذا سیق لمعنى ال یحتج به في معنى غیره[ ـ  220 قاعدة َ ِ ُ[  
ُالكالم إذا سیق لمعنى ال یحتج به في معنى غیره َ ِ ُفال یصح احتجاج ابن العربي على منع . ُ

ما ذم به المنافقون : ، وقولهتحسبهم جمیعا وقلوبهم شتىوله تعالىائتمام المفترض بالمتنفل بق
  .هذا كالعام الوارد على سبب: ولقائل أن یقول. ال یفعله المسلمون

فاحشة سدوم، وتطفیف مدین ونحوهما مع الكفر : وقد أشار بعض العلماء في ذكره تعالى
، وأن ما یستحق له لم یندفع بما أنه للتنبیه على قبحه مع الكفر: اآلتي على ذلك وأكبر منه

وكآیة : قال القرافي. یستحق ألعظم منه؛ حتى یخاف ذلك المسلمون، وال یأمن عقابه المؤمنون
ُّالمواریث سیقت لبیان المقادیر، فال یحتج بها على عدم ملك الورثة للمال قبل الدین، أي  ولكم "ُ

ْبعد إخراج الوصیة والدین، ال أن ملك ذلك ل" الربع   .م یثبت لكم إال بعد إخراجهماَّ
إال أن غیر هذا كثیر في كالم العلماء، فقد احتج علي ابن أبي طالب على الجمع بین : قلت

وقال .  جواز الوطء به خاصةٕ، وانما جاءت لبیانأو ما ملكت أیمانكمبعموم : األختین بالملك
ُّوفي الكتاب حله: "في قول مالك في المدونة: ابن المواز عني نكاح األمة بغیر شرط ـ أنه ـ ی" ِ

ٕ، وانما جاءت لندب األولیاء، ال لبیان من یباح من وأنكحوا األیامى منكم: إشارة إلى عموم
 446/2 .غیره

ُالكفر جحد [ ـ  320 قاعدة ْ َ   ]ن الدین ضرورةم علم ماُ
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ٍالكفر جحد أمر علم أنه من الدین ضرورة ُ ْ َ ؛ ألن اإلیمان وعلیهما تكفیر المبتدعة. وقیل مطلقا. ُ
ِونقیض الموجبة الكلیة السالبة . ُتصدیق الرسول علیه السالم في كل ما علم مجیئه به كذلك

 449/2. الجزئیة
  ]معنى ضمان اإلمام لصالة المأموم[ ـ  420 قاعدة

َضمان اإلمام لیس بالذمة لإلجماع على نفي النیابة، لكن یحمل القراءة : قال القرافي  ُ َ
ٌ من التضمن أي صالة اإلمام متضمنة لصفات صالة المأموم من فرض، َوالسجود، أو هو ُّ َ َ

ٍوأداء، وقضاء، وقراءة، وسجود المعنى على االرتباط، أنه إن أخل بها في : ولنا أن نقول. ٍ
 449/2. ُالباطن، سقط الطلب عنهم، مع العذر واإلثم مع العمد

  ]الموجود شرعا كالموجود حقیقة[ ـ  520 قاعدة
ُإذا صلى اإلمام الراتب وحده ال یعید، : َّفمن ثم قال المالكیة.  شرعا كالموجود حقیقةالموجود

ُوال یجمع في مسجده لتلك الصالة َ ْ ُ .450/2 
  ]هل المسبوق بانیا أو قاضیا فیما أتى به[ ـ  620 قاعدة

ع ؛ وعلیهما لو سجد مون فیما یأتي به قاضیا أو بانیا؟اختلف المالكیة في المسبوق هل یك
هل یسجد أو ال؟؛ ألن حكم اإلمام منسحب على القاضي ال على : اإلمام، ثم سها بعد مفارقته

ٍالمذهب أنه قاض في األقوال بان في األفعال؛ ألن ما أدركه هو أول صالته : وقیل. الباني
ُحقیقة؛ فلذلك یبني على الجلوس، لكن یزید سورة إذ ال ینقص كمال الصالة زیادتها، وینقصه  ُ

 450/2 .هاُنقص
  ]َزوال العذر في الصالة ال ینقض أولها[ ـ  720 قاعدة

َزوال العذر في الصالة ونحوها ال ینقض أولها، بل یجب إتمامها على الكمال، أو على ما 
فللمالكیة في النقض . إال أن یكون مقصرا في االبتداء. أمكن مما هو أقرب إلیه مما ابتدأ علیه

 452/2. قوالن
  ]المقصود بعقد الركعة[ ـ  820 قاعدة

 أهو رفع الرأس من الركوع أم هو وضع الیدین على :ِْاختلف المالكیة في عقد الركعة 
َجعل مالك العقد التمكین في أربعة مواضع:  ابن یونس.الركبتین؟ من لم یذكر سجدة التالوة : َ

ال أن یدخل في نافلة یتمادى وال شيء علیه، إ: حتى ركع الثانیة من النافلة فذكر وهو راكع، قال
  452/2 :وهذه: أخرى قلت
  ]استدراك ما یخف مما فات من عبادة في غیرها[ ـ 209قاعدة 

ومن ذكر : قال. أمره) مما فات من عبادة في غیرها، إذا كان مما یخف(استدراك ما یخف 
بیر في ّومن قدم القراءة على التك. ومن ذكر السورة وهو راكع. سجودا قبلیا من فریضة في صالة

ٕومعنى التمكین في عقد الركعة وادراكها . العیدین، فذكر وهو راكع، وفیها قوالن، والفرق ثالث
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ُحصول تمام الركوع باالعتدال والطمأنینة؛ ألنه لخفة فعله وشهرة فضله ال یترك مع القدرة علیه 
ٕوالتمكن منه، فعبر به، وان كان مستحبا عند إدراك الواجب، وهو ضرب من البال  . غة بدیعَّ

  ]ما یبدأ به من القضاء[ ـ  210 قاعدة
اختلف المالكیة فیما یبدأ به من القضاء، وهو استدراك ما فاته مع اإلمام قبل دخوله معه، أو 

ثم . كمن أدرك الوسطیین أو أحدیهما ثم رعف أو غفل: ، وهو استدراك ما فاته بعد دخولهالبناء
 .م نفسه أو إمامه؟ على قاعدة التقدیرات الشرعیةهل یالحظ الباني في الجلوس حك: اختلفوا
453/2 

َمخالفة أحد مقتضی[ ـ  211 قاعدة ِ   ]َ الدلیل لمعارض ال یسقط االستدالل به في اآلخرْيُ
َمخالفة أحد مقتضی ِ كإتمام : َ الدلیل لمعارض ال یسقط االستدالل به في اآلخر عند المحققینْيُ

ه المالكي على داود وأحد قولي الشافعي في االستخالف،  الصالة بعد أبي بكر، یحتج بالنبي 
ٕوان كان ال یجیزه مع االختیار خالفا للطبري والبخاري، فإنه إعمال من وجه، وال یضر التفصیل 
ُما لم یرفع اإلجماع، فإن اضطر إلى العذر، فلعله منع التقدم بین یدي الرسول، وما روي عن 

 454/2. د خروجه، ضعیفابن القاسم من جواز رجوع اإلمام بع
  ] ارتكب األخفإذا تقابل مكروهان أو محظوران أو ضرران[ ـ 212 قاعدة

ُإذا تقابل مكروهان، أو محظوران، أو ضرران، ولم یمكن الخروج عنهما وجب ارتكاب  َ ُ
ُأخفهما، وقد یختلف فیه ُ .  كالعرایا في الضوء، قیل یجلسون ویومئون، وقیل یقومون ویغضونِّ

: ینتظر الثانیة جالسا استصحابا، وقیل: خوف في الحضر یصلي بإحدى الطائفتین، قیلوكإمام ال
وكبقر المیت رجاء . ُقائما؛ ألنه فرض ویقبل الطول، ثم اختلف هل یقرأ أو یسبح؟ واألصل القراءة
 456/2 .الولد أو المال النفیس، وكأكل المضطر میتة اآلدمي، وكله في مذهب مالك

ُصل في المحبوس لغیره الكف، أو القول المناسب للمحلاأل[ ـ 213  قاعدة ُ[  
ُاألصل في المحبوس لغیره الكف، أو القول المناسب للمحل، كما مر فوقه فمن ادعى غیر . ُ

ُومذهب مالك أن اإلمام ال یطیل الركوع لیلحق الداخل. ذلك، فعلیه الدلیل َ  458/2. وأجازه غیره. ُ
  ]ل هي كزیادة أجنبي مستقلالزیادة في الكیف ه[ ـ 214  قاعدة

اختلف المالكیة في الزیادة في الكیف، هل هي كزیادة أجنبي مستقل توهما النفصالهما، أو  
ََوعلیهما بطالن من جهر في السریة عمدا. َال؟ ألن الكیف ال یتعدد بها َ وزیادة . ِّوصالة المسمع. ُ

َأما نقصها فال یتضمن نقص . َالصفة في قضاء الدین هل هي أصل، أو مستثناة؟ لحدیث البكر ُ
  458/2ٌاألصل، فهو معتبر بنفسه 

  ]مشروعیة تحیة المسجد[  ـ215قاعدة 
إنما یراد به افتتاح " إذا دخل أحدكم المسجد فال یجلس حتى یصلي ركعتین " :  ُمثل قوله

سا، فله أن یصلي التحیة جال. ُالمسجد بالصالة، وذكر الجلوس خارج على الغالب، فى مفهوم له
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ّوقد رأیت أبا موسى عمران بن موسى المشذالي إذا دخل . وأن یجلس إذا لم یتمكن من الصالة
ًالمسجد بعد الغروب، وقبل اإلقامة، یثبت قائما إلى أن تقام الصالة، وال أرى ذلك، بل یركع  ُ

 ولم النتهاء وقت المنع بالغروب، وما وقع في المذهب في ذلك، فإنما هو للمبادرة إلى الصالة،
فإن كان إنما ترك الركوع حسما للذریعة، فال فرق بین أن یقوم أو یجلس، أال ترى أن من . یفعل

َدخل المسجد، وأخذ یتحدث قائما إلى أن ینصرف، أو بدأ في المسجد بغیر صالة ولم یجلس، لم 
  2/459. واهللا تعالى أعلم. ّذلك األمر على ما مر یمتثل

 ]ف للمشقة أنه رخصةاألصل في التخفی[  ـ216قاعدة 
ًاألصل في التخفیف في العبادة إذا علق بالمشقة أن یكون رخصة، بخالف نحو الجمعة فمن . ُِّ

  2/460. وعلى النعمان، ومن قال إنه عزیمة الدلیل. ُالقصر رخصة: َّثم قال مالك ومحمد
 ]هل قصر عدد أم قصر هیئة؟: قصر الصالة[  ـ217قاعدة 

ُالقصر في اآلیة قصر ا  ِدد، وقیل قعلُ وعلیهما جواز إقامة صالة الخوف في . ر الهیئةصَ
َالحضر عند ابن بشیر َ .2/461  

 ]ُهل السفر مانع من وجوب الجمعة، أو مسقط لها؟[  ـ218قاعدة 
وعلیهما . ُاختلف المالكیة هل السفر مانع من وجوب الجمعة، أو مسقط لها؟، وهو المشهور 

َواعترض. ُنیابتها له عن الظهر ِ بالمرأة، والعبد، فإن الظاهر فیهما انتفاء أصل الوجوب، ال ُِ َ
  2/461. سقوطه

 ]هل عدم البلوغ یستلزم عدم العقل[  ـ219قاعدة 
ال : قال ابن بشیر. ستلزمهیوالحق أنه ال . اختلف المالكیة في استلزام عدم البلوغ لعدم العقل

ًخالف في عد البلوغ شرطا في الجمعة إن قلنا إن من لیس ببالغ غیر عاقل، وأما العقل، ف. ِّ
ٕاكتفینا بلفظ العقل، واال فالبد من ذكره، وبین األصولیین خالف في ذلك، وعلى هذا ینبني 

ِاختالفهم في كثیر من أحكام الممیز، كصحة إسالمه، وردته، وغیر ذلك َّ ُ ُ .462/2  
  ] حكمهطى هل یع:ِما دون ثالثة أمیال من المصر[  ـ220قاعدة 

من :  هل یعد في حكمه، أو ال؟، وعلیهما:ِلمالكیة فیما دون ثالثة أمیال من المصراختلف ا
فإن لم یقصد عین : قال ابن حبیب. حلف أال یتزوج فیه فتزوج فیما دونها منه مما یقصر فیه

هل یبرأ بما : ، وهو على الخالف فیمن حلف لیسافرنر، فال یتزوج من دون مسافة القصرِالمص
والمختار أال یتزوج من حیث تلزمه . وهو على الخالف في تعارض والشرع. ؟دون القصر أو ال

  463/2.ثالثة أو ستة أو برید، ویتزوج فیما بعد ذلك: الجمعة
َع العوضاجتما عدماألصل [  ـ221قاعدة   ]ن لشخص واحدیِ
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ِاألصل أال یجتمع العوضان لشخص واحد، ألنه معنى العبث وأكل المال بالباطل  ََ َ ثنى واست. ِ
َوجعل القاعد للغازي، وهما من دیوان واحد . َأجرة اإلمامة البن عبد الحكم: القرافي من ذلك ْ ُ

َوالسَّبق لمن یجیز أخذ السَّبق. لمالك   463/2. ٌوفیها نظر لمن تأمل. ََ
  ]األصل زیادة اللفظ لزیادة المعنى[  ـ222قاعدة 

ًاألصل أن زیادة اللفظ لزیادة المعنى، فإذا روى ذكر ْ ا تارة بزیادة، وتارة بدونها، ترجح ما ِ
، وهو روایة ابن "لك"، وهو روایة ابن القاسم على "ُولك الحمد"فیترجح . بالزیادة، وجاز اآلخر

، كأنه "علیكم"على " وعلیكم السالم"وكذلك . ربنا منك القبول ولك الحمد علیه: وهب، كأنه قال
ُم على نفسه مع أخیه، ال سیما وقد استحب في َّعلینا وعلیكم، فأثنى على ربه مثنى، وسل: قال ّ

  465/2. الدعاء أن یبدأ الداعي بنفسه
  ]تقدیر خوارق العادات لیس من دأب الفقهاء[  ـ223قاعدة 

تقدیر خوارق العادات لیس من دأب الفقهاء، أي من عاداتهم، لما فیه من : َقال المازري
ُ على المحقق من ذلك فقد سألت الصحابة رسول أما الكالم. تضییع الزمان بما ال یعني أو غیره

على : قلت". ُاقدروا له قدره: ال: "ُالذي كسنة، أتجزئ فیه صالة یوم؟ فقال عن الیوم   اهللا
َحسب الشتاء والصیف معتبرا أوله بالزمان الذي ابتدأ فیه َوقد نزل الشافعي اجتماع عید . ً َّ

ما یقتضیه الشرع غیر ملتفت إلى الحساب، أو بأنه تكلم على : واعتذر عنه الغزالي. وكسوف
َعلى ما یقتضیه الفقه لو تأتى، ورده المازري بالقاعدة َّ َ .465/2  

 ]ُیكره االشتغال بالنوادر من مسائل الفقه[  ـ224قاعدة 
ِیكره تكثیر الفروض النادرة، واالشتغال عن حفظ نصوص الكتاب والسنة، والتفقه فیهما بحفظ   ِ ِ ِ ِ ُ ُ

وما  .ال واالستنباط منها، والبناء علیها، وبتدقیق المباحث، وتقدیر النوازل، فالمهم المقدمآراء الرج
َّأضعف حجة من یرد القیامة، وقد أنفق عمرا طویال في العلم، فیسأل عما علم من كتاب اهللا عز  ِ ُ ًَ ً

ِوجل، وسنة رسوله َّ  ًبل یوجد قد ضیع فرضا كثی. ُ، فال یوجد عنده أثارة من ذلك ًرا من فروض ْ
العلم بإقباله على حفظ فروع اللعان، والمأذون، وسائر األبواب النادرة الوقوع، وتتبع سائر كتب 

ِالفقه، مقتصرا من ذلك على القیل، والقال، معرضا عن الدلیل، واالستدالل ْ ُ ً .  
 یتوقف بل الواجب االشتغال بحفظ الكتاب، والسنة، وفهمهما، والتفقه فیهما، واالعتناء بكل ما

َعلیه المقصود منهما، فإن عرضت نازلة عرضها على النصوص، فإن وجدها فیها فقد كفي  ََ
.  ُأعین المفتي علیهاتإن النازلة إذا نزل: ها، فقد قیلٕأمرها، واال طلبها باألصول المبنیة هي علی

467/2  
 ]ء بینهما في كل شيالجمع في اللفظ بین شیئین ال یقتضي التشریك [  ـ225قاعدة 

عبد بن الجمع في اللفظ بین شیئین ال یقتضي التشریك في زیادة أحدهما عند مالك، خالفا ال
إن الشمس والقمر آیتان من آیات اهللا ال یخسفان لموت أحد وال : "؛ فإذا قال رسول اهللا العزیز
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 ، فهل یقتضي هذا كون صالة الخسوف على هیئة"حیاته، فإذا رأیتموهما فافزهوا إلى الصالة
إن لم یقتضه من جهة التشریك فإنه یقتضیه من جهة : ولقائل أن یقول. صالة الكسوف، قوالن

  468/2 .الالم العهدیة؛ ألن هذا القول كان على إثر تلك الصالة
ُال یقوم البدل حتى یتعذر المبدل منه[  ـ226قاعدة  ُ[ 

ُال یقوم البدل حتى یتعذر المبدل منه ومذهب مالك أنها . بدلفال یصح القول بأن الجمعة . ُ
واختار بعض شیوخ المذهب أنها بدل من الظهر في المشروعیة، والظهر بدل منها في  .أصل
ُأنها أصل منع وجوبه من أداء الظهر المنعقد سببها مع إمكانه، فمن ثم ُأدیت : والتحقیق. الفعل ُ

َ ولم تقض هي لقصور مصلحتها عُالظهر بعد تمامها، وقضیت بعد وقتها،   469/2.  أدائهانُْ
 ]هل الكفار مخاطبون بالفروع[  ـ227قاعدة 

وظاهر مذهب مالك أنهم مخاطبون بالفروع كالشافعي، . اإلجماع على خطاب الكفار باإلیمان
، ألنهم ال تصح منهم الطاعة، ومن هنا جاء ما سلككم فقیل فائدته تضعیف العقاب: فیه قوالن

َّن الكف ال یفتقر إلى القصد في براءة الذمة به، لكن في ترتیب ِّالقول بالفرق بین الكف والفعل، أل
ُّمنها اعتبار مقدار التطهر، وقد راعى من لم یعتبره  : والصحیح أن فروعه كثیرة. الثواب علیه َ َ

ِومنها الحكم بفساد أنكحتهم، . َللصبي أمره بها، وفیه قوالن عند ابن بشیر، خالفا البن الحاجب ُ
  470/2. ُما لزوم الطالق، والظهار، وغیرهماوعلیه. ِأو صحتها
 ]الذریعة والحكمة من سدها[  ـ228قاعدة 

ِالوسیلة إلى الشيء، وسرها حسم مادة وسائل الفساد دفعا له، فمتى كان الفعل : َّالذریعة  ُ ُّ
ًالسالم من المفسدة وسیلة إلیها منعه مالك حسما لها، كما یتبین بعد إن شاء اهللا تعالى ً .471/2  

  ]أقسام الذرائع[  ـ229قاعدة 
ٍالذرائع القریبة جدا وال معارض معتبرة إجماعا، كحفر بئر في الطریق والبعیدة كذلك ملغاة . ِ

ٌوما بینهما معتبر عند مالك، كإعادة الجماعة في مسجد له إما راتب، . ًإجماعا، كزراعة العنب
  471/2. وبیوع اآلجال ملغي عند الجمهور

  ]ب ضبط الذرائع وتعمیمها عند اعتبارهاوجو[  ـ230قاعدة 
ُإذا اعتبرت الذرائع فاألصح وجوب صونها عن االضطراب بالضبط والتعمیم، كسائر العلل  ُ

ِالشرعیة، فال یجوز الجمع باإلذن ُ ْ وما في المذهب من تخصیص . وال تخص اآلجال بالمتهم. َ
ٌأهل العینة في بعض المسائل، فلعله استثناء من البعید، لق ربه منهم، وهو مع ذلك على خالف ِ

  472/2. األصل
  ]ُّكما یجب سد الذریعة یجب فتحها[  ـ231قاعدة 

َّكما یجب سد الذریعة یجب فتحها، فتجري على األحكام، ألن الذریعة هي : قال القرافي ُّ
  473/2. الوسیلة، وكما أن وسیلة المحرم محرمة، فكذلك وسیلة الواجب والمندوب مثلها
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  .الجنائز
  

  الجنائز
  ]قیاس الداللة[ـ  232قاعدة 

. صحیح عند مالك ومحمد، فاسد عند النعمان. ّالجمع بما یدل على العلة: َّقیاس الداللة وهو
َّفقاال سقوذ الغسل عن الشهید یدل على سقوط الصالة علیه ْ   475/2 .ال: وقال. َ

 ]تنزیل االنتهاء منزلة البقاء[  ـ233قاعدة  
ُیغسل كل واحد من الزوجین : َّفمن ثم قاال. منزلة البقاء، لمعنى خاصقد یتنزل االنتهاء   ِّ َ ُ

َّالزوجة فقط؛ ألنه من حكم العدة، ورد بالمبتوتة: وقال. ُصاحبه، ألنه من حكم النكاح َُّ واختلف . ِ
   475/2. الشافعیة في األمة، وكان الفرق ما جاء من قصر النساء على أزواجهن، وفیه نظر

ِتسمیة الشيء باسم غیره شرعا یقتضي اعتبار شروطه فیه[  ـ234قاعدة  ً ُ[ 
ِتسمیة الشيء باسم غیره شرعا یقتضي اعتبار شروطه فیه ع ً وعندي أن ذلك . دهما، خالفا لهنُ

، أظهر منه في األصلي، كصالة الجنازة، الحتمال "َّالطواف بالبیت صالة: "في الطارئ، كقوله
  476/2. البقاء

  ]دیة العلة المغیبة وتطبیقها على غسل وتكفین الشهداءحول تع[  ـ235قاعدة 
  ُأن رجال أوقصته راحلته وهو محرم، فمات، فقال رسول اهللا: "قالت الشافعیة في الحدیث

ُاغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبه، وال تخمروا وجهه، وال رأسه، فإنه یبعث یوم القیامة ملبیا" ََ ِّ َ ُ" ،
، إنه تمهید لقاعدة حال المحرمین بعد الموت، وتأسیس "سُّوه بطیبَوال تم: "وفي طریق آخر

ُلحكمهم، وتنزیل لألحوال على ظواهر األسباب، دون المغیبات، كقوله في قتلى أحد ِّزملوهم : "ٌ
َّ، ثم حمل علیهم غیرهم، ال یخمر المحرم، وال یطیب"بثیابهم ُ ُ َُّ ُ فقالت المالكیة هذا حسن لو ال أنه . َ

ُفإنه یبعث یوم القیامة ملبیا"َّغیب لقوله ُأحال على م َّ، ألنها حالة ال تعلم لغیره، ومتى كانت العلة "ُْ ِ
ُمغیبة لم یصح طرها، وال تعدیتها ً ََّ ُ .477/2  

 ]إرادة المعنیین المختلفین بلفظ واحدحكم [  ـ236قاعدة 
ْب غسل المیت اختلف في جواز إرادة المعنیین المختلفین بلفظ واحد، كمن یحتج على وجو  َ

َْاغسلنها ثالثا: "بقوله علیه السالم ِ من حیث إن ثالثا غیر مستق بنفسه، فالبد أن یكون داخال " ْ
. وفي أصل الغسل على الوجوب: تحت صیغة األمر، فتكون محمولة فیه على االستحباب

تعبد َوكذلك من یحتج على نجاسة الكلب بحدیثه المشهور، على أن أصل الغسل معلل، والسبع 
  478/2. فتأمله

َّالعلة المغیبة وال تعدیة ال یصح  [  ـ237قاعدة  ُ َّ  ]هاُطردِ
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ُالعلة المغیبة ال یصح طردها وال تعدیتها، كما سبق ُ َّ ُ َّ وقد وقع لمالك كراهة الصالة في بطن . ِ
، ولعله خاص بذلك الوادي في ذلك الوقت، "ٍإن هذا واد به شیطان: "الوادي، لقوله علیه السالم

ُوأحسن منه كراهة النعمان الصالة عند طلوع الشمس، ألن . فإن أبدى معنى آخر فال أصل له
  480/2. الظاهر مقارنة الشیطان لها في جمیع الزمان

 ]قیاس الشبه[  ـ238قاعدة 
َاختلف المالكیة في قیاس الشبه  ٌجزء من الصالة، فال : كقول الشاذ في صالة الجنازة. َّ

  481/2. ّوالصحیح رده. ستقالل كسجود التالوةتتصف بالوجوب عند اال
َالحیاة المستعارة كالعدم[  ـ239قاعدة  َ[ 

َالحیاة المستعارة كالعدم على األصح، فمن أنفذت مقاتله في المعترك فهو كالمیت فیه، وال   َ
َْوال یؤكل ما بلغ بالتردي ونحوه ذلك المبلغ. ِقصاص في اإلجهاز علیه لبر ُویؤكل ما یعیش في ا. َ

ُولذلك تعتبر الصالة على الجنین ومیراثه باالستهالل وما . َمن دواب البحر أربعة أیام ونحوها ُ
َّوقد یحسن االحتیاط، فیصلى، وال . یدل على قوة الحیاة، وما دونه كالعدم، وفیه قوالن للمالكیة ُ

ُیذكى، وال یؤكل، وال یقتص ُ َُ َّ .482/2  
 ]لیهُالظالم أحق أن یحمل ع[  ـ240قاعدة 

ُعلیه األكثر من الحفر أو : فیمن دفن في غیر قبره: قال اللخمي. ُالظالم أحق أن یحمل علیه
  483/2. ُثالثها األقل، ألنه المحقق، ویحصل به المقصود: والمنقول ثالثة. قیمته

ِلزوم الشيء كوجود مثله[  ـ241قاعدة  ِ ُ[ 
ِلزوم الشيء كوجود مثله على األصح  ِ َأن امتناعه : ویون في نحو حمراءومن ثم قال النح. ُ

فإذا دفن المیت في دار ثم بیعت، ففي الروایة أن للمشتري الخیار، كالعیوب . للتأنیث ولزومه
ُّورد بأن لزومه كتجدد أمثاله. َواعترض عبد الحق، ورأى القیمة لیسارته. الكثیرة َّ ُ.483/2   

  ]تكذیب الفرع لألصل[  ـ242قاعدة 
كمن قال في ترك . أصل فأبطله فهو باطل، وأصله تكذیب األصل للفرعُإذا استنبط معنى من 

َّیصلى : إن ذلك، ألنه خرج مختارا من بیته إلعالء كلمة ربه، حتى قال: َّالصالة على الشهید َ ُ
ُعلى من غزاهم المشركون، فقتلوا في الدفاع، وهذا المعنى یبطل معنى الصالة على قتلى ُأحد  ُ

االستنباط من النص بما : َّوعبر عنها الغزالي بأن قال.  على بحث فیهُالذین شرع الحكم فیهم
قلت وهذه القاعدة . وهي قاعدة أصولیة مقطوع بها عندنا: ینعكس علیه بالتغییر مردود، وقال

َویدخل في لفظه ما إذا خصَّصه،وفیه . ِأصل في إبطال وجوب القیمة في الزكاة، كما یأتي
ُللمالكیة قوالن، كالسیح ی ْوقیل نصفه للمعنى في النضح. ُالعشر للنص: وقیل. شترىِّ والمختار . َّ

  485/2. أن التقیید، والتخصیص بالمنصوصة، ال بالمستنبطة
ُكل ما یشك في وجوده من الجائز فإنه یؤمر به، وال یعزم[  ـ243قاعدة  ُ ُ ُّ  
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  ]ُوكل ما یشك في تحریمه، فإنه ینهى عنه وال یعزم               
ُا یشك في وجوده من الجائز فإنه یؤمر به، وال یعزمُّكل م ُ ْكغسل قلیل الدم یراه في غیر . ُ َ
. ووسیلة الشيء مثله. كخنزیر الماء. ُوكل ما یشك في تحریمه، فإنه ینهى عنه وال یعزم. الصالة

َمنع في الكتاب دفن السقط في الدار ألنه لم تثبت حرمته، ولم تسقط، فیؤدي ذل: قال ابن بشیر ك َ
ًإلى انتهاكها، أو إلى تأذي المشتري، إذ ال یتحقق كون موضعه حبسا، بخالف عیره ْ وفي : قال. َ

ُوالمنع على أن ما یشك في حكمه، فاألصل انتفاؤه، . ًكونه عیبا قوالن منزالن على المنع، والجواز
  486/2. وهو على أن األشیاء على الحظر ال على اإلباحة، وللمالكیة فیه قوالن

  ]حكم العمامة والقمیص في تكفین المیت[  ـ244ة قاعد
ُ، هل معناه فیطرحان، أو معدود )ِلیس فیها قمیص وال عمامة(اختلف المالكیة في الحدیث 

  487/2. فیستحبان، وهو خالف في األولى فقط
  ] تذكر أحوال اآلخرة من خالل نعیم وشقاء الدنیا[  ـ245قاعدة 

، من ارتقاب اإلنسان خطر الركوب ٕوانا إلى ربنا لمنقلبوننبهنا اهللا عز وجل بما في قوله 
أومسیره محموال على تذكر أمور اآلخرة بما یومئ إلیها من أحوال الدنیا، فیتذكر بالركوب على 

َّاألنعام والفلك ركوب النعش،وبحمام حر النار، وبالتلذذ بالجماع وغیره لذة النعیم، إلى غیر ذلك َّ ْ َّ َ ُْ .
ُّوقالوا ال تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا: (لقال اهللا عز وج وكذلك یتذكر بمشاهدة ). ّ

َأحوال المحدثات واجب التنزیه، فیتبرأ من حرام التشبیه، فقد قیل لمالك في المنام بم نلت ما : ُ
وحكم هذه . سبحان الحي الذي ال یموت: بكلمة كان یقولها عثمان إذ رأى جنازة: نلت؟ قال
  488/2. لندبالقاعدة ا

  

  الزكاة
  

 ]هل الزكاة جزء مقدر معین أو مقدر فقط[  ـ624قاعدة 
َّقال مالك ومحمد الزكاة جزء من المال مقدر معین، فال یجوز إخراج القیمة َُّ : وقال النعمان. ُ

  490/2. ٌجزء مقدر فقط، فیجوز
  ] النامي الحاجيالمالعلق بتتّالزكاة [  ـ724قاعدة 

ّمعطي واآلخذ في الزكاةعدلت الشریعة بین ال ُفلم تعلق بغیر النامي الحاجي، إما بالطبع . ُ
ْكالنعم، والنبات المقتات، أو المؤتدم، ومعدن العین، أو بالجعل، كالنقدین القابلین للتجارة َّ ْ َْ ِ َ ولم . ََُ

َّتجعل في الیسیر، وجعلت في الغنى المتوسط والكثیر، وكررت عند مظنة النماء الغالبة، َّ ِ َِ َ ُ 
َوُأسقطت باعتراض ما یلسب الغنى   490/2. على تفصیل في هذه الجمل طویل. ِ
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 ]الزكاة خالف القیاس في  علىجمالإیجاب شاة في خمس [  ـ248قاعدة 
ْإیجاب الشاة في خمس ذود على : قال الغزالي ًقیاس الزكاة، وانما عدل إلیه حذرا من خالف َ ُ ٕ

 وهي أقرب إلى األصل، وأنسب ألن یملكه صاحبه، ًالتبعیض، وفرارا من التكمیل المخفف، یرید
وهو یبطل مذهب النعمان في االستئناف، ألنها كلما زادت : قال ابن العربي. أو یكون أیسر علیه

   491/2. َاحتملت الزیادة منها، فال یعود فرض الغنم منها
 ]عدم االستئناف في زكاة اإلبل یؤدي إلى األخذ بأوسط األمور[  ـ249قاعدة 

ُوالذین إذا أنفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا خیر األمور أوسطها  ْ َ ُ. فمن هنا قال محمد ومالك :
َّیدار الحساب على عدد األربعینات والخمسینات، والواجب على بنت لبون وحقة بشرط أال یعود  ِ ُ ُ

َّما دونها، وال ما فوقها، وخالفنا النعمان في قوله على الخمسینات، والحقة بشرط أن  یعود ما ِ
َاإلدارة على عشرة إدارة على متوسط بین طرفي االبتداء واالنتهاء، وهما خمسة، : فقاال. دونها ََ ٌ

َّوخمسة عسرة، وعلى بنت اللبون، والحقة على متوسط بین التخفیف ببنت مخاض، والتثقیل  ِ
َبالجذعة َ .492/2  

ُمبنى الزكاة على أن تضطرب أوقاصها في االبتدا[  ـ250قاعدة  ء ثم تعود إلى االعتدال َ
  ]واالستقرار في االنتهاء

ُمبنى الزكاة على أن تضطرب أوقاصها في االبتداء ثم تعود إلى االعتدال واالستقرار في  َ
  493/2. االنتهاء، وبه یبطل االستئناف أیضا

 ]ٌاستقرار المدار في االنتهاء على بنت اللبون والحقة، رد آخر لالستئناف[  ـ251قاعدة 
َر بنت اللبون والحقة في ستة وسبعین، وفي إحدى وتسعین، دون بنت المخاض والجذعة ُّتكر  ََ َ َ ُِ

ٌّیوجب استعمالهما دونهما، وهو رد لالستئناف أیضا ُ.493/2  
  ]بر طرف االبتداء بطرف االنتهاءُیعت[  ـ252قاعدة 

ُیعتبر طرف االبتداء بطرف االنتهاء وهو نوع من القیاس الشبهي   العربي في نفي قال ابن. ُ
  493/2. ُأحد طرفي الزكاة، فال یعود كطرف االنتهاء: االستئناف
ِّانسحاب حكم البعض على الكل ال یوجب إلغاء الزائد[  ـ253قاعدة  ُ[  

ِّانسحاب حكم البعض على الكل ال یوجب إلغاء الزائد عند محمد إذا لم یكن : وقال النعمان. ُ
ًوقصا، كنصاب السَّرقة، والقوالن  . للمالكیة، وتظهر فائدة الخالف في التراجع، كخمس وتسعْ

494/2  
  ]حقوق العباد على الفور[  ـ254قاعدة 

. حقوق العباد على الفور الحتیاجهم إلیها، ومنها الزكاة عند مالك ومحمد خالفا للنعمان
494/2  

 ]وجوب الزكاة هل هو في العین أم في الذمة[  ـ255قاعدة 
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وعند محمد في الذمة . ًعمان تجب في العین ال في الذمة نظرا إلى الملكالزكاة عند مالك والن 
فإذا تلف المال بعد . ِّألنها قد ال تجوز منه كالسخال على خالف فیها عنه: ًنظرا إلى المالك؛ قال

ال : وقال النعمان. وللذمة، وألزم لو لم یتمكن: وقال محمد. تضمن للفور: فقال مالك. اإلمكان
  494/2. َّفرد بأنه كالمضیع. لتراخي والعین وأورد على مالك العینُیلزم على ا
 ]ُالظاهر یصرف إلى ظاهره[  ـ256قاعدة 

ُّكل ما له ظاهر فهو مصروف إلى ظاهره إال لمعارض راجح، وكل ما ال ظاهر له فال یترجح  ُّ
ّدون مولیه، ولذلك انصرفت العقود إلى النقود الغالبة، وتصرف اإلنسان إلى نفسه . إال بمرجح

ٕوالى الحل دون الحرمة، والى المنفعة المقصودة من العین عالفا : واحتاجت العبادات إلى النیات. ِّٕ
لترددها بینها وبین غیر العبادات، أو ترددها بین مراتبها من فرض ونفل، وكذلك الكنایات 

  497/2. ونحوها
 ]اختصاص الفرع بأصل أو دورانه بین أصلین[  ـ257قاعدة 

ُفإذا دار بین أصلین فأكثر حمل على األولى .  اختص الفرع بأصل ُأجري علیه إجماعاإذا 
ِوملك العامل أهو . َكاإلرث من المكاتب، وما یجب بقتل أم الولد: منهما، وقد یختلف فیه

َّبالظهور؛ ألنه كالشریك، لتساویهما في زیادة الربح ونقصه، ولعدم تعلق حقه بالذمة، أو 
ٌ كاألجیر، الختصاص رب المال بغرم رأس المال؛ وألن القراض معاوضة على بالقسمة؟، ألنه َ ِّ

ّوقد تعمل الشائبتان، فإن من غلب الشركة اعتبر شروط الزكاة في حقهما، ومن غلب . عمل ّ
یراعى أمرهما فإن سقطت من : وابن القاسم أعملهما فقال. اإلجارة اعتبرها في حق المالك فقط

  497/2.ل في الربحأحدهما سقطت عن العام
 ] عدم ظهور سببه أو شرطهثبوت الحكم عند[  ـ258قاعدة 

ُإذا ثبت حكم عند ظهور عدم سببه أو شرطه، فإن أمكن تقدیرهما تعین، واال عد مستثنى  ٕ َّ َ ٌ .
ُكمیراث الدیة یقدر له ملك المیت لها قبل الموت وكثبوت الوالء للمعتق عنه عند مالك یوجب . ِّ

ِّوكتقدیر دوران الحول على السخال والربح. بل العتقتقدیر ملكه له ق ِّ ِ .  
ًومن التقدیرات تقدیر الغزالي موافق صفة الماء مخالفا، قال ابن الحاجب قال ابن . وفیه نظر: َ

فاعتبر هذا : قیل. فإن قال بأدناها صفة: ُألن األشیاء تختلف في ذلك فبأیها تعتبر؟: ّالصباغ
هذا مستحیل؛ ألنه إذا كان : قیل. ُهذا ال یعتبر بحال: فإن قال. ابنفسه، فإن له صفة ینفرد به

ُیعتبر الغالب منهما بالكثرة، كما : وقال بعض الشافعیة. أكثر من الماء تبعه الماء في صفته
ِیفعل في الماء المستعمل، فأیهما كان الغالب واألكثر جعل الحكم له؟ وهو أقرب ُ .  

َّفي المحققات، بل یجتمعان ویثبت مع كل واحد منهما لوازمه، ثم َّوالمقدرات ال تنا: قال القرافي ُ
  . استشهد بالعتق، والمیراث، ونحوهما



 56 

ٕالرد بالعیب نقض للبیع من أصله، ونحو ذلك، واال : ومن التقدیرات تقدیر رفع الواقع كقولنا ُ ُّ
  499/2. فهو محال في نفسه

 ]لةثابتة في الجم... التقدیرات الشرعیة [  ـ259قاعدة 
ّوهي إعطاء الموجود حكم المعدوم، وبالعكس مثل ما مر آنفا ثابتة في : التقدیرات الشرعیة 

َّومن ثم كان القیاس روایة . ٕالجملة، وان اختلف في بعضها، ألن التقدیر على خالف األصل
  501/2. االستقبال بالربح

  ]وقت تقدیر الربح في الزكاة[  ـ260قاعدة 
ِّح مقدر الوجود یوم الشراء، فمن حال له حول على عشرة، فاشترى، ثم ِّالرب: قال ابن القاسم ُ

َّوقال أشهب یوم الحصول، فال یزكى. َّأنفق خمسة، ثم باع بخمسة عشر زكى یوم : وقال المغیرة. ُ
  501/2. ٕملك األصل، فیزكى، وان تقدم اإلنفاق

 ]متى یقدر الفرع مع أصله[  ـ261 قاعدة
ُإذا قدر الفرع مع أص  ِّ ُله، فهل یقدر معه مطلقا، أو إذا وجد سببه؛ قوالن للمغیرة وعبد ُ ُ

  502/2. الرحمن
 ]حقوق االرتفاق[]ُمخالفة أصل أو قاعدة وجب تقلیل المخالفة ما أمكنعند [  ـ262 قاعدة

كإجبار الجار على إرسال . ُإذا وجب مخالفة أصل أو قاعدة وجب تقلیل المخالفة ما أمكن
ُلذي انهدمت بئره وله زرع یخاف علیه، فإن المالكیة اختلفوا هل ذلك فضل مائه على جاره ا ُ

ُِّلو قدر : ومن هنا قال أشهب. بالثمن أو بدون؟، والثمن أقرب إلى األصل، وأجمع بین القاعدتین
  502/2. الربح قبل الحصول الجتمع تقدیران، والتقدیر على خالف األصل

 ]حكم تقدیم العبادة المؤقتة[  ـ263 قاعدة
ًالعبادة المؤقتة، روى أشهب ال تقدم، ولو تحقق حصول معناها؛ اعتبارا بوقتها  ُ َّ وقال . ُ

ٕإن كان التأقیت لحق المقدم كالزكاة جاز، واال لم یجز كالصالة: الشافعي والنعمان وقال بعض . ِّ
  503/2. ًیجوز في الزكاة یسیر التقدیم؛ لكونه لغوا في التقدیر: المالكیة

 ]إذا تقابل حكم المادة والصورة المباحة، فأیهما یقدم؟[  ـ264 قاعدة
ُإذا تقابل حكم المادة والصورة المباحة كالخلي، فمالك ومحمد یقدمان الصورة فیجعالنه  

ِّكالعرض، والنعمان فیجعله كالتبر ْ ًواذا بیع بیعا فاسدا فقد اختلف المالكیة. َ هل تفیته الحوالة أو : ٕ
ُواذا استهل. ال؟ كالمثلي . ُك فقد اختلفوا أیضا هل یقضى فیه بالمثل أو القیمة؟ على هذه القاعدةٕ

  504/2. ّأما الممنوعة فقد مر أن المعدوم شرعا كالمعدومة حسا
ُإذا اجتمع سببان موجب ومسقط، ف[  ـ265 قاعدة  ]؟َّقدمُی همایأُ
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َّإذا اجتمع سببان موجب ومسقط، ففي المقدم منهما خالفبین المالكیة؛ ألن  ُ األصل البراءة، ُ
ّكما إذا نوى بالعرض القنیة والتجارة، أو الغلة والتجارة، ففي تعلق الزكاة بثمنه . وتأثیر الموجب َّ ِّ ُِ ْ َ ْ

ِإن بیع قوالن، كحلي الكراء لما فیه من بقاء العین والنماء ُ .504/2  
 ]النیة ترد إلى األصل وال تنقل عنه[  ـ266 قاعدة

ُّالنیة ترد إلى األصل، ك  ُاإلقامة والقنیة بعروض التجارة، وال تنقل عنه، كالسفر ونیة التجارة َُ ُ َْ
ُفإن كان أصل مغلوب، كالحلي، أو فرع غالب، كالرجوع إلى التجارة، أو لم یكن . بعروض القنیة

  505/2. وهذا كله على مذهب مالك. ٍأصل وال فرع، كمن نوى بسلف الودیعة لیصرفها فقالن
  ]ِْثل حكم مثله شرعا وعقالِحكم الم[  ـ267 قاعدة

ِحكم المثل حكم مثله شرعا كما هو عقال خالفا لداود ْ ُفإذا بال في كوز وصبه في الماء . ِ َّ ٍ
ُوتصدى ابن حزم لیفرق فلم یطق، وكذلك أبو عبید في أن منع الشرب . الدائم فكما لو بال فیه ُ ٍ َّ َ َ

َواختلف هل هو قیاس جلي أو مفهو. في الفضة یقتضي األكل كما اختلف في األخرى . م لفظيِ
ِفعلیهن نصف ما على المحصنات من العذاب( : فإذا قال اهللا عز وجل ُ ، فهل یقال التشطیر )ُ

ًمن أعتق شركا له في عبد: "ٕواذا قال علیه السالم. على العبد بالنص أو إنما هو بالقیاس ْ ِ" ،
  055/2. هل األمة محمولة على العبد، أو متناولة للنص؟: فكذلك یقال
  ] مفهوم الموافقةال فضل للمنصوص على غیره فیما هو من معنى[  ـ268 قاعدة

ال فضل للمنصوص على غیره فیما هو من معنى القاعدة قبله عند المحققین، وقد نبه ابن 
هذا في : وقیل". إلى آخره..ُوأما الجامد كالعسل والسمن: "َالحاجب علیه بتقدیمه العسل في قوله

" هب والفضة حرام استعمالهما على الرجل والمرأة اتفاقا واقتناؤهما على األصحومن الذ: "قوله
  507/2. وفیه نظر، ألن الذهب منصوص علیه أیضا

 ]َّتعریف السرف وحكمه[  ـ269 قاعدة
ُالسَّرف محرم   َِوكلوا واشربوا وال تسرفوا ْ ُ َ ْ وهو الزیادة على مقدار الضرورة والحاجة، وما ،

: َومنها أخذ مالك قوله في وصیته. إن في هذه اآلیة جماع الطب: وقیل. تكملةُأذن فیه من ال
بك إال  ّضع یدك في الطعام وأنت تریده، وارفع عنه وأنت تریده، فإنك إن فعلت ذلك ال یلم"

  508/2". مرض الموت
  ]الوسیلة القریبة تخصص العموم[  ـ270 قاعدة

فیتخصص اتخاذ أواني الفضة من .  األصحُالوسیلة القریبة تخصص العموم كالمقصود على
ًعموم الزینة بكونه وسیلة الستعمالها المحرم، خالفا للباجي َّ ُ .509/2  

  ]التأكید یرفع توهم المجاز[  ـ271 قاعدة
وال ینتهض رد األشاعرة . الجمهور أن التأكید یرفع توهم المجاز، ومقتضاه إبطال التخصیص

ّ، ألنه إنما رفع المجاز عن كلم وهو متفق  اهللا موسى تكلیماَّوكلم على المعتزلة بقوله تعالى
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لم یبح من   ورأیت في قوت القلوب ألبي طالب المكي عن النبي. علیه ال على اإلسناد
ِالفواحش إال مسألة الناس على تأكیدها بما ظهر منها، وما بطن، الذي وازنه قولهم ضرب زید 

ًالظهر والبطن، فانظر هل یقوم خالف َ   509/2ا أم ال؟ َ
 ]األقل یتبع األكثر[  ـ272 قاعدة

ُفإذا نظم الحلي بالجواهر وكان في نزعه . َّالمشهور من مذهب مالك أن األقل یتبع األكثر  ُ
ألنه : ولهذا نظائر، وهو من باب التقدیرات. وقیل لكل حكم نفسه. فقیل یتبع األقل األكثر: فساد

  510/2. یقدر األقل كالعدم
 ]زیادة الشبه مقویة للحكم[ ـ 273 قاعدة

ّزیادة الشبه مقویة للحكم  ُ ُفمن ثم قال بعض المالكیة في الحلي المنظوم إنه یزكى بالقیمة . َّ َّ
  511/2. َتغلیبا، لشبه العرض بالربط، وهو القول الثالث في المذهب

 ]الدین یوجب نقصان الملك[  ـ274 قاعدة
. راقه لحاجته إلى القضاء، خالفا للشافعيالدین یوجب نقصان الملك عند مالك، الستغ

  512/2وعلیهما هل یمنع وجوب الزكاة أم ال؟ 
ُالحق المتعلق بعین مقدم فیها على المتعلق بالذمة[  ـ275 قاعدة ُ[ 

ُالحق المتعلق بعین مقدم فیها على المتعلق بالذمة إذا كان في درجته ال كالوصیة مع الدین، . ُ
َإن الدین ال یسقط الزكاة: ا قال محمدومن هن. والتركة ال تسعهما ْ ورأى مالك أن ذلك في غیر . َّ

والتحقیق أن . العین، لتحقق التعلق به، ألن العین موكول إلى أمانة المزكي فهو كالمتعلق بالذمة
ًالزكاة متعلقة بعین العین أیضا، وشبه الذمة مشكل، فالقیاس الثبوت مطلقا أو السقوط مطلقا ُ ُ ٌ ِ ِْ ُ ْ .

512/2  
 ]ُالمطالبة بحق العبد تقدم على المطالبة بحق اهللا[  ـ276 قاعدة

ُأصل مذهب مالك أن المطالبة بحق العبد تقدم على المطالبة بحق اهللا عز وجل؛ الفتقار  ُ
والدین حق للعبد . العبد إلى حقه، واستغناء الحق عن كل شيء، ولتعلق حق اهللا تعالى به أیضا

ُومن ثم لم یلزم ابن القاسم فیمن قال.  فیها أظهرخاصة، والزكاة حق اهللا عز وجل طلقت وأنا : ّ
مجنون أو صغیر في تصدیقه خالف أصله في تبعیض الدعوى إذا علم أنه مجنون، كما ألزمه 

وهذا الفرق یوجب أن یكون في األصل ـ أعني تبعیض الدعوى ـ ثالثة أقوال كما سیأتي . اللخمي
  513/2. إن شاء اهللا
 ]َّ لغیر معینتَّالحق الثابت لمعین مقدم على الحق الثاب[  ـ277 قاعدة

فمن ثم أسقط الثوريُّ الزكاة مطلقا . َّ لغیر معینتَّالحق الثابت لمعین مقدم على الحق الثاب
ْوخالفه غیره، أو رأى أن المعین اإلمام إما مطلقا، أو في غیر العین. للدین َّ .513/2  

 ]مة أم حق في المالهل الزكاة دین في الذ [ ـ278 قاعدة
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ٕالزكاة عند محمد دین في الذمة فتخرج من التركة وان لم یوص  وعند مالك والنعمان حق في . ُ
  514/2. المال، فمن الثلث إذا أوصى

 ]هل المغلب في الزكاة جانب العبادة أم حق اآلدمي؟[  ـ279 قاعدة
ُالمغلب في الزكاة عند مالك والنعمان جانب العبادة، فتسقط  َّ وعند محمد حق .  بالموتُ

  515/2. اآلدمیین، فال
 ]لطةُحكم الخ[  ـ280 قاعدة

َجعل المالین كالمال الواحد، وهو الخلطة ال یوجب جعل المالكین كالمالك الواحد عند مالك،   ُْ َْ ََ ْ ُ
ِّفالبد من اعتبار ملك كل واحد من الخلیطین، والمتزارعین للنصاب ُوعند محمد یوجب فیعتبر . ُ

 515/2. عالمجمو
ُالمراعى في الزكاة حال األم[  ـ281 قاعدة ُ[ 

ِالمراعى في الزكاة حال األم، ألنها حق الملك، والولد یتبع األم فیه، ویزید غیر اآلدمي بما   ُ ُ
. ًحالهما معا: وقیل. ُحال األب التي یعود إلیها االسم: وقال محمد. قیل إن الیتم فیه من قبل األم

ََالظباء والغنم والثالثة للمالكیةوعلیهما المتولد بین  َّوالتحقیق بناء الزكاة على الذكاة، وال یحل ما . ِّ
ٕأحد طرفیه خنزیر، والمعتبر في غیره الشبه، فیلحق بالنوع األقرب لصورته، واال فاأل َ َّ   515/2.م لهُ

  ]ُنقصان الشيء ال یمنع االنتقال في باب الزكاة[  ـ282 قاعدة 
. یمنع: وقال النعمان. االنتقال في باب الزكاة عند مالك ومحمدُنقصان الشيء ال یمنع 

َوألحقه بالعدد. ُفألحقاه بالهزال والمرض واعتبر الكم بالكم . ُفاعتبرا المتصل بالمتصل لقرب النوع. َ
  516/2. التحاد الجنس

 ]علة االتباع[  ـ283القاعدة 
ُ كالربح، فال یضم المستفاد في خالل ِّعلة االتباع عند مالك التولد حسا، كالنتاج، أو معنى ُ ِّ

  517/2.وقیل التولد حقیقة خاصة. وعنه كل واحد فیهما. وعند النعمان المجانسة، فیضم. الحول
 ]ُما في الذمة هل یعد كالحال أو ال؟[  ـ284 قاعدة

ُوعلیه زكاة دین المدیر المؤجل. ُما في الذمة هل یعد كالحال أو ال؟ اختلف المالكیة فیه ُِ 
  517/2. بالقیمة، وهو المشهور، أو بالعدد

 ]إمكان األداء هل هو شرط في الوجوب[  ـ285 قاعدة
ّوعلیهما تعلق الزكاة . اختلف المالكیة في إمكان األداء هل هو شرط في الوجوب أم ال؟

ٕوان تعلقها بالباقي فقط، : وثالثها. والمشهور ال تتعلق. ّبالذمة إذا تلفت بعد الحول وقبل اإلمكان
 518/2. وعلیهما من لم یجد ماء، وال ترابا أیضا. فإن أمكن تعلقت اتفاق. كان دون النصاب

 ]هل المساكین كالشركاء[  ـ286 قاعدة
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َواذا باع الثمار . ُاختلف المالكیة في كون المساكین كالشركاء أو ال؟ وقد بني علیه ما فوقه  ٕ
ُكاة، كمن وجد ماله، أو یتبع البائع بذلك بعد الوجوب فأفلس فهل یؤخذ من المشتري مقدار الز ُ

  519/2. فقط؟
 ]تختص الزكاة باألموال التي هي قوام المعاش[  ـ287 قاعدة

َوضع الزكاة على أن تختص باألموال الشریفة التي هي قوام المعاش ْ َ َّ ُفال تجب في البقول، . ُ
  520/2. لنعمانخالفا ل. وال في ما لیس بتلك المنزلة من األموال عند مالك ومحمد

 ]ما هو االقتیات الذي تتعلق به أحكام الزكاة؟[  ـ288 قاعدة
َّاالقتیات، ونحوه مما تعلق به األحكام هل ینظر فیه إلى عادة كل قوم، أو إلى حیث نزلت  ُ

ُوینقض علیه بالزیتون إذ ال : قال ابن بشیر. ّحكى الباجي في ذلك قولین كالتین ونحوه. األحكام
ٕي وجوب الزكاة فیه، وان لم یكن بالمدینة وأحوازهاخالف عندنا ف الزكاة فیه للزیت وهو : قلت. ّ
ٌمقتات بالمدینة ُ .520/2  

 ]اختالف المذاهب في تعیین بعض الحبوب التي تجب فیها الزكاة[  ـ289 قاعدة
َْقد تختلف المذاهب الختالف الشهادة، كالبسیلة وهي الكرسنة، اختلف المالكیة في كونها م  َ ن ُ

   521/2. وبنوا علیه وجوب الزكاة فیها. َالقطاني
  ]اعتبار اإلمام مالك تقارب األنواع في الزكاة[  ـ290 قاعدة

فمن . َّاعتبر مالك من تقارب العوضین في الربا ما لم یعتبره مثله في المضمونین في الزكاة
َّثم لم یختلف قوله في القطاني أنها صنف واحد في الزكاة، كأن الصن َ ف عنده ههنا هو الجنس َّ

َالقریب إذا قید بوصف عرضي ُواختلف قوله في البیوع على ذلك، أو على أنه النوع وهو . َ
ُواستدل الباجي بما في الموطأ أن الدنانیر والدراهم جنسان في البیع، ویجمعان في . الحقیقة
 522/2. خالفا للشافعي. الزكاة

  ] في الزكاةما له كماالن فبأیهما یعتبر[  ـ291 قاعدة
هل یعتبر بأولهما، وهو المنصوص، فتؤخذ من : اختلف المالكیة فیما له كماالن، كالزیتون

ُ، أو بآخرها وهو المشهور، فتؤخذ من زیته، أو یختار؟ فیأخذ أیهما وآتوا حقه یوم حصاده حبه
َویشبه تعلق الحكم بأول االسم، أو بآخره، إال أنه لم یو. أحب لتقابل الوجهین   .523/2. جدُّ

 ]علة الخرص في النخیل والعنب[  ـ292 قاعدة
ْاختلف المالكیة في علة الخرص في النخیل والعنب  َ هل هي ظهور النبات فیهما، وتمییزه . ّ

وعلیهما إذا احتیج إلى . عن األوراق؟، أو حاجة أهله إلى األكل منه من حین یبتدئ الطیب فیه
  524/2. األخذ من غیرهما قبل الكمال

 ]ُیكتفى بالواحد في باب الحكم والخبر[  ـ293 اعدةق
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ُّكل ما هو من باب الحكم أو الخبر، فإن الواحد یكفي فیه، وكل ما هو من باب الشهادة،   ُُّ
ُوقد یختلف في مرجع بعض الفروع من ذلك؛ . فالبد فیه من العدد على ما یتبین في الفرق بینهما

َذهب مالك أن الخرص یكفي فیه الواحد؛ ألنه كالحاكمموالمشهور من . ُّلترددها بین النوعین ْ َ .
َبخالف حكمي الصید فإنهما كمقومي العیب، وقد أثبتنا الفروع المترددة بین هذین األصلین في  َ َ

  524/2. كتابنا النظائر
 ]ُاألتباع هل تعطى حكم أنفسها أو حكم متبوعاتها؟[  ـ294 قاعدة

ُكمالین أحدهما مدار، .  حكم أنفسها، أو حكم متبوعاتهاُاختلف المالكیة في األتباع هل تعطى
ُواآلخر غیر مدار، وهما غیر متساویین ِوكبیع السیف المحلى إذا كانت حلیته تبعا بالنسیئة، . ُ َّ َ ُ

ُیستحب فیه النقد، ویمضي التأجیل : وقیل. وأجازه سحنون. منعه في المشهور، واشترط النقد
: فإن قلنا باألول قلنا. أن للمرأة ماال، فانكشف الغیب بخالفهَصداقا ظانا  وكمن بذل. بالعقد

َوان قلنا بالثاني أمكن أن یقال، ال قسط لها من الثمن فال . الفسخ لفوات مقصوده من االنتفاع ْ ِ ٕ
ًیسقط مقابله، أولها قسط فیحط عنه بقدر ما فاته من المقصود؛ قیاسا على االستحقاق في  ُّ ُ َُ ْ

ْالبیاعات أن المستح ُق إذا كان تبعا فال یفخ العقد في الجمیع، وفیه خالف على القاعدةُ ُ ُ ًَ ففي هذا . َ
  525/2: الفرع ثالثة أقوال، وتقوم من هنا

 ]األتباع هل لها قسط من الثمن؟[  ـ295 قاعدة
ٌاألتباع هل لها قسط من الثمن أو ال في االستحقاق وغیره؟ ُومن القاعدة األولى بیع الحلي . ِ

ومن الثانیة بیع السیف الذي حلیته تبع بنوعها، . نف التابع، وفیه روایتان عن مالكالممزوج بص
َوقیل یستحب فیه النقد، ویمضي التأجیل . وقال سحنون یجوز مؤجال. فالمشهور اشتراط النقد فیه ُ

  527/2.بالعقد
 ]نصوص الزكاة هل هي معلولة؟[  ـ296 قاعدة

 عند مالك ومحمد؛ ألن األصل في العبادات نصوص الزكاة في بیان الواجب غیر معلولة
ُمالزمة أعیانها، وترك التعلیل كما مر فالواجب أعیانها معللة بالمالیة الصالحة : وقال النعمان. َّ

ًفالواجب قدرها، فسواء أخرج العین، أو القیمة فإنه یكون مخرجا للواجب. إلقامة حق الفقیر َُ ال . ُ
إن المنصوص : وقال بعضهم في هذه القاعدة. ر األصلأن القیمة بدل؛ ألن شرط البدل تعذ

  527/2. علیهما عندهما بیان عین الواجب، وعنده بیان قدر الواجب
 ] هل مراعاة حق الفقیر مقدمة أم حق المالك؟[  ـ297 قاعدة

َّمراعاة حق الفقراء عندهما، فمن ثم أسقطا الكفن ُ . عنده المقدم حق المالك، فاعتبر زیادته. ُ
ِیجب في الحمالن، : كان النعمان یقول: قال الشاشي. ُ العدل بینهما، وعلیه أسست الزكاةُّوالحق

َوالفصالن، والعجاجیل ما یجب في المسَّان، وبه أخذ زفر ُ َ َ أرأیت لو كانت : فقال له یعقوب. ُ
َالمسنة الواجبة فیها تبلغ قیمتها َّ ِ ن قد قال ٕوان كا. یجب فیها واحدة منها، وبه أخذ یعقوب: فقال. ُ
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ال یجب فیها شيء، وبه أخذ محمد بن : فقال. أتوجب شیئا ال مدخل له في الفرائض؟: له
  528/2. الحسن

  ]سبب الخراج وسبب العشر[  ـ298 قاعدة
ُعندهما أن سبب الخراج األرض، والعشر الزرع فیجتمعان ِ ُوعنده سببهما األرض الصالحة . ُ

ِاختالف المستحق:  لنا.لإلزدراع المهیأة لالنتفاع فال یجتمعان َ ٕواستدل بإیجاب الخراج وان لم . ُ
ٕوأجیب بأنه كالمفوت؛ ألن األجرة تجب بإمكان االنتفاع، وان لم ینتفع. یزرع ِّ .530/2   

ُما یشترط فیه التكلیف وما ال یشترط فیه[  ـ299 قاعدة ُ[ 
َما غلب فیه حق اآلدمي من األموال ال یشترط فیه التكلیف   حق العبادة وما غلب فیه. َ

أما الضمان . وعنده من الثاني، وهذا في غیر الضمان. والزكاة عندهما من األول. یشترط
: فمذهب مالك أنه یؤخذ بحق المغصوب من مال الصبي الممیز، ویؤدب، وفي غیره ثالثة

ِّوكالممیز. ُالدم والمال جبار: َكالعجماء  المال في ماله، والدم على عاقلته إن بلغ الثلث،: ُ
ُالمال هدر، والدم على العاقلة: وكالمجنون. كالخطأ َّ ٌ ْ َ .531/2  

  ]علة الزكاة في العین[  ـ300 قاعدة
ِالزكاة في العین عندهما معلل بتهیئه للنمو بحاله، وهذا المعنى یبطل بالصیاغة َُّّ َ َّوعنده معلق . ُ

  532/2. بعینه، فال یبطل
 ]هل العینان جنسان أو جنس؟[  ـ301 قاعدة

ألن الزكاة : قال مالك. ٌوعند مالك والنعمان كال في الزكاة خاصة. عینان عند محمد ماالنال 
ُوجبت فیهما باعتبار النماء، والتهیؤ له یشملهما، فیكمل أحدهما باآلخر بالجزء َّ : وقال النعمان. ُ

َبالقیمة، كعرض التجارة َ ي باالسم وعند الشافع. فاعتبار الجنس عند مالك بالمعنى ال بالصورة. َ
ِّباتحاد البر والشعیر في الزكاة والربا: ومن ثم قال مالك. والصورة . والشافعي باختالفهما. ُّ

533/2  
 ]ال جمع حیث فرق الشرع[  ـ302 قاعدة

َّكقول الحنفیة في المعشرات. ال جمع حیث فرق الشرع  َ ِّ ال یعتبر الحول، فال یعتبر النصاب، :ُ ُ
َتبر النصاب، ولم یعتبر الحولَفإن الشرع اع. سقط سقط اآلخرألنه أحد ركني الزكاة، فإذا  َ  إما :ِّ

إن : ُعلى أنه شرط ال ركن، حتى یقال. لحصول المقصود من اعتباره بدونه، أو لغیر ذلك
  534/2. ُیتم إال بركنه كذلك ال یتم إال بشرطه، وحینئذ یفرق بالجزئیة كما ال َالشيء

ُّالنص یقضي على ا[  ـ303 قاعدة  ]لعامَّ
عند من ال یجعل العلم نصا، : بال خالف، یرید: قال ابن العربي. َّالنصُّ یقضي على العام

ٍلیس فیما دون خمسة َأوسق صدقة: "ُوما استقرئ لمالك بقوله علیه السالم. كالنعمان یقضي " ُ
ُعلى أن المقصود بهذا بیان التقدیر،. ً، خالفا له"ُفیما سقت السماء العشر: "على قوله ٕ وایضاح َ
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ٕال بیان المحل، وارسال العموم. التفصیل َ وقد مر ألن اللفظ جيء به لمعنى ال یستدل به في . َ
  535/2. غیره

 ]قیاس العكس[  ـ304 قاعدة
إن كثیر القيء ینقض : كقولهم للحنفیة في قولهم: اختلف المالكیة في قبول قیاس العكس

ُكل ما ال ینقض قلیله ال ینقض كثیره،: الوضوء ُ ُ كالدمع عكسه البول، لما نقض كثیره، نقض ُّ َ َ َ
یجب أن یستوي اإلنفاق بعد الحول قبل الشراء أو بعده في اإلیجاب، كما : ُوكقول المغیرة. قلیله

  536/2. والحنفیة تنفیه. والشافعیة تثبته. استوى قبل الحول بعد الشراء أو قبله في اإلسقاط
 ]غیر طالب لهُاألصل أن المطلوب بالشيء [  ـ305 قاعدة

ًاألصل أن یكون المطلوب بالشيء غیر طالب له، وبالعكس، تحقیقا لفائدة الطلب َ ُ فال تحل . ُ
ُالصدقة لغني وجبت علیه، أو حصل له سبب وجوبها في إعطاء النصاب، : وقد اختلف المالكیة. ُ

فرقة تولي الذها، ومتَّوفیما إذا كان المحبس علیهم الحائط ممن یستحق أخ. أو إعطاء من یملكه
وفي . فنظر في المشهور إلى أنه أخذ الزكاة بغیر طریق التحبیس فلم یسقطها. ِّغیر المحبس

ة في المشترى، : وقالوا. الشاذ إلى أنه ال فائدة لألخذ وهو ممن یستحقها ُإذا كان للمشتري حصَّ ِ
ا بنفسه، أو طلب ًال فرق بین كونه مطلوب. ُفله أن یحاصص الشفیع بها، فیأخذ بالشفعة من نفسه

ّفلذلك ال یرث القاتل من الدیة، أما من المال فأثبته مالك، تخصیصا للخبر بعلة . غیره بسببه ّ
ّالمعاملة بنقیض المقصود، ولیس ذلك في الخطأ، وقد مر هذا المعنى ونفاه الشافعي . ُ

  536/2.للعموم
 ]اعتبار جهتي الواحد فیقدر اثنین[  ـ306 قاعدة

ْفلذلك یتولى طرفي العقد في النكاح، والبیع: جهتي الواحد فیقدر اثنینأصل مالك اعتبار  َ .
وعلى هذا القیاس یؤخذ . ُویشفع من نفسه، كما مر. ُویرث األب مع البنت بالفرض والتعصیب

ُمن الشخص الواحد باعتبار غناه، ویرد علیه باعتبار فقره، أو یترك له ُُّ ُّویقدر الخذ والرد، . َ ُ
ة ُوأصل الشافعي خالف أصل مالك في . على الخالف في العمل في هذه القاعدة. ُكالمقاصَّ ُ

  538/2. ذلك
ُّالحبس على معینین هل یملك بالظهور[  ـ307 قاعدة ُ ُ َّ َ ُُ   ] أو بالوصول إلیهمْ

ًالحبس على معینین هل یملك بالظهور، فیراعى كل إنسان في نفسه، فإن بلغ حظه نصابا  َ َ ُ ُُّ َُّ َ ُّ ُ ََّ ُُ ْ
َاال فال، أو بالوصول إلیهم كغیرهم؟، فتراعى الجملةزكى، و قال ابن . اختلف المالكیة في ذلك. ٕ

ِّوهذا ینظر فیه إلى قصد المحبس: بشیر ُ .539/2  
  

  زكاة الفطر
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  ]ما بین الفجر والشمس هل هو من النهار أو من اللیل؟[  ـ308 قاعدة
أيُّ ساعة تسحرت مع : قیل لحذیفة"أهو من النهار؟ : اختلف المالكیة فیما بین الفجر والشمس

َأو من اللیل قیاسا على الفضلة ". هو النهار إال أن الشمس لم تطلع: ؟ قال  رسول اهللا ْ َ
ْصالة النهار عجماء: "األخرى، ولقوله ُوعلیه اختلفوا متى یخاطب بصدقة الفطر؟ على القول ". َ

َوأما من رآه طهرة من الرفث في . بإضافتها إلى الیوم َّ ً ومن الحظ . الصیام، فإنه أوجبها بانقضائهُ
ًالمعنین أوجبها به وجوبا موسعا بطول الیوم وبعده ّ وعلیه أیضا إجزاء اُألضحیة بعد یوم النحر . ً

  539/2. قبل الشمس
 ]على من تجب زكاة الفطر؟[  ـ309 قاعدة

ْوجوب الفطرة على كل من سماه الحدیث باألصل، وعلى المخرج بالحمل ع  َّ ُِ ُ ِّ ند مالك ومحمد، ِ
ِإنما وجبت على المخرج بالوالیة: وقال النعمان. فإذا انتفى األصل انتفى الحمل، كالعبد الكافر ُ .

َّورد بإخراجها عن األب َّورد بثبوت . وال تجب على السَّیدین النتفاء والیة كل واحد منهما: قال. ُ ُ
  541/2. والیة مجموعهما

 ] أم الوالیةة المؤونةسبب وجوب إخراج الفطر[  ـ310 قاعدة
قال . وعنده الوالیة فال. ُفیخرج عن الزوجة عندهما. سبب وجوب إخراج الفطرة المؤونة 

َالوالیة تنبني على السلطنة، وال تؤثر في حمل المؤن، وال تناسب: الغزالي ْ ُوالموجب عنده : قال. َ ِ
  . مؤونة بسبب الوالیة

ُسر والعسر، ال للشافعي الذي خصص یه في الیة لمالك إلیجابه ذلك علإال أن القاعد: قلت
والقیاس أن یكون في مالها، . ُوجوب اإلخراج على الزوج بحالة عسر الزوجة، كسحنون في الكفن

ْكابن القاسم، النقطاع العصمة، أو في ماله، كابن الماجشون، لبقاء أثرها في الغسل َ ِ .542/2  
 ]األصل في العبادات أال تتحمل[  ـ311 قاعدة

: لكن جاء. أن فطرة الزوجة علیها: ُفمن ثم روى ابن أشرس. األصل في العبادات أال تتحمل 
ُأدوا صدقة الفطر عمن تمونون َ ِ ْ ِ َ ه الشافعي بحال عسرها جمعا بین "ُّ ُ، فعمه المشهور، وخصَّ َ َّ

  543/2. الدلیلین، فجاءت ثالثة
 ]زكاة الفطر مؤنة الرأس ال المال[  ـ312 قاعدة

ُال تجب الفطرة في العبد الكافر، وتجب في المشترك، والعبد المرصد للتجارة مع : ليقال الغزا  ُ
ومطلع النظر في . ًخالفا للنعمان في األربعة. ِّزكاة التجارة، وال یعتبر النصاب في زكاة الفطر

ٍكل واحد هو أن الفطرة مؤنة الرأس ال المال، فهي على صاحب الرأس، والسید متحمل، 
ّر مشترط، وعدم الهلیة مانع، والجمع بین زكاة التجارة، والفطرة الختالف سببها، والنصاب غی ُ

َِّوعنده تجب بسبب الملك، فنقصانه كنقصان النصاب، وال بر وال صدقة . ُوالمشترك یحمالن عنه ُ
ُإال عن ظهر غنى، وال تعتبر األهلیة في العبد ِ .544/2  
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  ] من األصل، أو من حین الرد؟هل نقض له: ّرد البیع الفاسد[  ـ313 قاعدة
وعلیه فطرة . هل نقض له من األصل، أو من حین الرد؟: ِّاختلف المالكیة في رد البیع الفاسد

  545/2. العبد یمضي علیه یوم الفطر عند المشتري، أهي منه أم من البائع؟ وفروعه كثیرة
  

  صیامال
  

  ]شرعاانعطاف النیة على الزمان محال عقال معدوم [  ـ314 قاعدة
ًانعطاف النیة على الزمان محال عقال معدوم شرعا، خالفا للنعمان َّفمن ثم جوز رمضان . ُ َّ

. بنیة النهار، وزعم أن الخالي عن النیة أول نهار الفرض یقع موقوفا على وجود النیة قبل الزوال
مطالب َوما أحسن ارتباط الشریعة بالحقیقة، فإنها أصلها ومدعي خالفها : قال ابن العربي

  546/2. بالبرهان، وهذه قاعدة أخرى
  ]ُاألصل مقارنة النیة للفعل إال أن یتعذر[  ـ315 قاعدة

ّاألصل مقارنة النیة للفعل إال أن یتعذر أو یتعسر، كما في الصوم فتتقدم وال تتأخر لما مر  ُ .
َُوقد اختلف المالكیة في التقدم الیسیر في غیره اختیارا على الخالف فیما قر ً ُ ب من الشيء هل َّ

  546/2. یقدر معه أو ال؟ كما تقدم
 ]األصل استصحاب ذكر النیة[  ـ316 قاعدة

ٌاألصل استصحاب ذكر النیة، ألنها عرض متجدد، لكن الحنفیة السَّمحة وضعت مشقته،   َ َ
  547/2. ّوجعلت الحكم بدله، كما مر

  ]ُّتعین الوقت ال یغني عن وصف النیة[  ـ317 قاعدة
فالبد في رمضان من نیة الفرض . قت ال یغني عن وصف النیة، خالفا للنعمانُّتعین الو 

  547/2.وعنده تجزئ نیة الصوم، أو نیة صوم النفل. ومحمد. عند مالك
ُما یعتبر شهادة وما یعتبر إخبارا[  ـ318 قاعدة ُ[ 

َّكل ما خص المشهود علیه فبابه الشهادة، وكل ما عم ولزم القائل : قال ابن بشیر  َ منه ما لزم ّ
َالمخبر عنه إن كان عاما ال یختص بمعین فالخبر روایة : َوقال المازري. المقول له فبابه الخبر ُ

ٕمحضة، وان كان خاصا بمعین، فهي شهادة محضة، ثم تجتمع الشوائب بعد ذلك فتلتحق بما هو 
ِّأقرب، وقد یختلف في ذلك، فإن لم یوجد مرجح احتمل األمرین ُ .  

َیة من حقیقتها تلغى المخبر عنه بالواسطة فاألولى أن یقالالروا: قلت فالخبر من باب : ُ
ُنشهد إنك لرسول  :فقول وافق العقد، ولذلك كذب المنافقون في قولهم: الروایة، أما الشهادة

  547/2. ، مع تصحیحه المشهود به بالجملة بینهما، فتصح مطلقااهللا



 66 

 ]وجوب مخالفة أهل البدع[  ـ319 قاعدة
ُتجب مخالفة أخل البدع فیما عرف كونه من شعارهم الذي انفردوا به عن جمهور أهل السنة،  ُ

ًوان صح مستندهم فیه خبرا ٍكخمس تكبیرات في صالة الجنازة. ٕ ِ ْ َ ًَأو نظرا. َ ِّكصیام یوم الشك؛ ألنه : َ
ِثم فیه مع صیانة العرض الق. ال یكون كذلك إال ومستند الجماعة مثله، أو أصح منه ُیام مع أهل ِ

ِینبغي ألهل الفضل ا: المالكیةَّالحق، والردع ألهل الباطل، ولذلك قال  ْ ُتناب الصالة على جَ
  548/2. المجاهرین وهي قاعدة شرعیة معلومة

َالمآل إذا خالف حكمه حكم الحال[  ـ320 قاعدة ُ[ 
َالمآل إذا خالف حكمه حكم الحال قال مالك ُیعتبر الحال به فال نصوم بخب: ُ ٕر الواحد وان قلنا ُ

ُالرؤیة من باب الخبر؛ لئال یفطر به، والمخالف ینكر، أو یصام أحد وثالثون یوما، والشریعة  ُ
وعنه یعتبر المآل بالحال، فیصام . یعتبر كل بحكمه فیصام أحد وثالثون: وقال محمد. تأباه

لیس بمال أو یؤول إلیه، وللمالكیة في الشاهد والیمین، أو شهادة النساء فیما . ثالثون على الخبر
  549/2. أو بالعكس قوالن

 ]هل یجب إمساك جزء من اللیل في الصیام[  ـ321 قاعدة
ُاختلف المذهب في وجوب إمساك جزء من اللیل ألنه ال یتوصل إلى إمساك  قال ابن بشیر

ْجمیع النهار إال به، فإن لم یجب القضاء على من وافاه الفجر آكال فَألقى، وهو المشهو ٕواال . رَ
ُإنه انسحب حكم : وأن یقال. إنه واجب لغیره، فإذا لم یتعلق اإلثم فال قضاء: ُأمكن أن یقال

  . الوجوب علیه والقضاء
  550/2وأصلها ما ال یتم الواجب المطلق إال به، هل یجب أم ال؟ : قلت

ُالتوبة ال تسقط الحد[  ـ322 قاعدة   )]هإال المحارب إذا جاء تائبا قبل القدرة علی (ُ
ُالتوبة ال تسقط الحد ًكالمفطر في رمضان یجيء مستفتیا، : وللمالكیة في التعزیر قوالن. ُ ُ ُ
وجواب النافي عن حدیث األعرابي . ُوفي عذره بظهوره الجهل قوالن. ُبخالف من ظهر علیه

  551/2. ُحدوث العهد باإلسالم، وكذلك شاهد الزور
 ]سهٌهل كل جزء من الصوم قائم بنف[  ـ323 قاعدة

وعلى األول . ٌاختلف المالكیة هل كل جزء من الصوم قائم بنفسه، أو آخره مبني على أوله؟ 
  552/2. وعلى الثاني ال تبطل. تبطل نیته بالقصد إلى الفطر

 ]األصل في شهر رمضان الصیام، واللیل مستثنى منه[  ـ324 قاعدة
َّالمشهور من مذهب مالك أن اللیل مستثنى من صوم الشهر ت ُ َّوأن أصله . یسیرا على الخلقُ

َّفتجزئ نیة واحدة لجمیع الشهر. الصوم ِّویجب اإلمساك بالشك في الفجر؛ ألنه األصل، بخالف . ٌ َّ
َوالشاذ أن أصله الفطر، وأنه غیر مستثنى. یوم الشك وال یجب . ُفیجب تكریر النیة لكل یوم: ّ

   552/2. م الشكًاإلمساك إال بطلوع الفجر لآلیة والحدیث، واعتبارا بیو



 67 

 ]هل رمضان عبادة واحدة أو عبادات كثیرة[  ـ325 قاعدة
وال . ُاختلف المالكیة في كون رمضان عبادة واحدة أو عبادات كثیرة، وینبني علیه تكریر النیة

  554/2. منافاة بین االتحاد والتكریر عندي، وهما المختار
  ]هل النزع وطؤ؟[  ـ326 قاعدة

ّإن وطئتك فأنت علي كظهر : ومن قال. وعلیه الفطر به. وطئا أو الاختلفوا في كون النزع 
على األخذ بأوائل . أمي، هل یمكن من الوطء؟ أو ال؟؛ ألنها تحرم باإلیالج أو به، واإلنزال

  555/2. األسماء أو بآخرها
 ]لكل قوم رؤیتهم[  ـ327 قاعدة

ّاألسباب المختلفة باختالف األقالیم، كالفجر، والزوال، و  ُالغروب، ال یلزم حكمها إقلیما ُ ُ
ُومشهور مذهب مالك خالفه. َّومن ثم قیل لكل قوم رؤیتهم. بوجودها في غیره إجماعا ُ .555/2  

 ]القضاء ال یتعین للتقصیر في الرعایة[  ـ328 قاعدة
ْالمختار أن القضاء ال یتعین للتقصیر في الرعایة، بل یحتمل التخصیص بالعنایة، خالفا  َّ ِّ

فإذا ورد في حق المعذور خاصة، كما في الصالة لم یلزم في غیره باألولى إال بدلیل، . يللشافع
إن العامد ال : وأوجب ابن العربي استتابة من قال. كما في الصوم، ألنه بأمر جدید عند المحققین

  556/2. یقضي الصالة، وهو مذهب أهل الظاهر، واختیار عز الدین
  ]ن الغموس وقتل العمدال كفارة في یمی[  ـ329 قاعدة

ِمذهب مالك أن الكفارة كذلك، ومن ثم لم یوجبها في الغموس وقتل العمد، خالفا للشافعي َ َّ َّ .
557/2  

 ]ّكفارة انتهاك رمضان هل هي معللة[  ـ330 قاعدة
َّوجوب الكفارة معلل باالنتهاك بالفطر التام، والحكم إذا تعلق في : قال مالك والنعمان 

ِّنى تعدى إلى ما شارك فیه، وان فارقه في اسمه، كالزناالمنصوص بالمع هو غیر : وقال محمد. ٕ
ِّمعلل بإیجاب الجلد مائة والرجم، وألن ما سوى الجماع دونه، وورود النص بحكم في األعلى ال  ِ ُ

  557/2. َیوجب ثبوته في األدنى
 ]متعلق الكفارة[  ـ331 قاعدة

فكما : قال الشافعي.  وال بصوم ناقص، كالقضاءالكفارة ال تتعلق بفعل ناقص، كالمباشرة،
ُاختصت بأعلى أنواع الصیام، فتختص بأعلى األفعال، والرجل هو الفاعل حقیقة، والمرأة محل  ُ ُُ

ُالفعل، وممكنه منه، والكفارة المتعلقة بحقیقة الفعل، ال تتعلق بالتمكین منه، ككفارة القتل ِّ َ وقال . ُ
ُكان ناقصا في الجماع، فهو كامل في هتك الحرمةٕإن فعلها وان : مالك والنعمان ِ ْ َ ٌ .558/2  

 ]هل المغلب في الكفارة العبادة أم العقوبة؟[  ـ332 قاعدة
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ُالمغلب عند مالك ومحمد في الكفارة معنى العبادة، فال تتداخل َّ وعند النعمان معنى العقوبة، . ُ
  559/2. فتتداخل

 ] عند وجود ما یفسدهُاستحقاق الصوم عندهما یعتبر[  ـ333 قاعدة
وعند النعمان زوال االستحقاق في بعض . ُاستحقاق الصوم عندهما یعتبر عند وجود ما یفسده

ّفإذا جامع ثم جن في یومه كفر عندهما، ال عنده وعند بعض . ُالیوم یسقط ما مضى، إذ ال یتجزأ ّ ُ
  559/2. المالكیة

 ]ال تأثیر للقضاء في حق من تیقن الخطأ[  ـ334 قاعدة
القطع أال تأثیر للقضاء في حق مستیقن الخطأ في إباحة وال تحریم، والخالف في ذلك من 

ِّوهالت أهل العراق، فال تأثیر لإلجازة والرد في حقه . َّفإذا ردت شهادته فأفطر كفر، خالفا له. َ
560/2  

  ]المسقط مقدم على الموجب فیما یسقط بالشبهة[  ـ335 قاعدة
ُفالمسقط فیه مقدم على الموجب، بخالف المفطرة على أنها تحیض، أو ُّكل ما یسقط بالشبهة   ُِ

ٍتحم فتفطر، ثم تحیض، أو تحم بعد ثبوت المسقط ساعتئذ ُ َ َُ ُ .560/2  
ُمنع االنعقاد كقطع المنعقدهل [  ـ336 قاعدة  ]؟ُ

ُمنع االنعقاد كقطع المنعقد عند مالك ومحمد  َّفإذا طلع الفجر فاستدام الجماع كفر. ُ َ  وقال .ُ
ًجنایة على عبادة ثابتة باإلفساد، والمنع لم یالق عبادة فال یكون جنایة: القطع: النعمان ِ ً ُْ َ قال ابن . ٌ
ٌوهو خرق عظیم في الشریعة: العربي ْ َوال شك أن القطع أوقع، فإن الردة أغلظ : قال الغزالي. َ ّ َّ

ّحكما من الكفر األصلي، إال أنا لم ننظر إال إلى حصول أصل ا َّ ْلهتك بمنع الصومً َ .561/2  
 ]مع االحتمال، هل ینزل منزلة العموم؟... ترك االستفصال[  ـ733 قاعدة

اختلف األصولیون في ترك االستفصال في حكایات األحوال مع االحتمال هل یتنزل منزلة 
ًالعموم في المقال أو ال، وبني علیه خالف المالكیة في تكفیر الواطئ ناسیا، وفیه نظر قال . ُ

. ترك االستفصال في حكایة األحوال مع قیام االحتمال یتنزل منزلة العموم في المقال: بعضهم
َوقال آخرون یكسو اللفظ ثوب اإلجمال، ویمنع االستدالل به على االستقالل َ .562/2  

ُّالمنصور رد التخییر للترتیب[  ـ833 قاعدة   ] في كفارة الفطرَ
ًور یجب رد التخییر للترتیب؛ ألنه زیادة علیه وفاقا ُالمنصور من مذهب المالكیة غیر المشه ِ ُّ َ

ََّومعتمد المشهور أنهما متباینان، والتخییر أقرب إلى أصل البراءة، النتفاء المعین فیه. لمحمد ُ .
563/2  

َأنواع الموجب والموجباختالف [  ـ339 قاعدة ِ[... 
َ مذهب مالك أن اختالف أنواع الموجب والموجب نالمشهور م  ِ ال یوجب كعون األقوى ّ

  564/2. لألقوى، واألضعف لألضعف، ككفارة الصیام
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َّالسفه ال یسقط حق اهللا في المال[  ـ340 قاعدة ُ َ َّ[ 
َّالسَّفه ال یسقط حق اهللا عز وجل في المال، فال ینتقل إلى غیره، وللمالكیة قوالن ُ َ .564/2  

 ]ُهل ترجع حرمة الیوم بإخراج الكفارة؟[  ـ341 قاعدة
  565/2. وعلیه إعادتها بعدها ال قبلها: ُختلف المالكیة في رجوع حرمة الیوم بإخراج الكفارةا 

 ]الناسي أعذر من المخطئ[  ـ342 قاعدة
. الناسي أعذر من المخطئ على األصح، ألن التفریط مع المخطئ أكثر منه مع الناسي 

  565/2. ي للمالكیةُفمن ثم جاء الثالث أن التتابع ینقطع بالخطأ، دون النسیان وه
  ]العمد والنسیان في باب إسقاط المأمورات وتفویت المنهیات[  ـ343 قاعدة

ال یفرق العمد من النسیان في باب إسقاط المأمورات، وال العذر من االختیار بخالف تفویت 
هو وقد اختلف المالكیة في انقطاع التتابع بالنسیان الختالفهم أ. المنهیات فیهما، هذا هو األصل

  566/2. من باب المأمورات، أو من باب المنهیات؟
َّذمة المجنون غیر صالحة إللزام العبادت البدنیةهل [  ـ344 قاعدة   ]؟ِ

َّذمة المجنون غیر صالحة إللزام العبادت البدنیة، فإذا أفاق في بعض الشهر : قال الشافعي ِ
ا عند وجود أسبابها، ثم خطاب إنها صالحة له: وقال مالك والنعمان. ُفال یلزمه قضاء ما مضى

ثم اختلفا في الحرج، فرآه النعمان . القضاء یسقط فیما یلحقه الحرج فیه، ویبقى فیما ال یلحقه
ٕوضابط مذهب مالك أن من بلغ عاقال وقلت سنو إطباقه فالقضاء اتفاق واال . َجمیع الشهر ِ ِ َّْ َ ً

  566/2. سفثالثها إن قلت، ومثلوا الكثیرة بالعشر، والقلیلة بالخم
  ]ُال یشترط في القضاء تقدم الوجوب، بل تقدم سببه[  ـ345 قاعدة

َال یشترط في القضاء تقدم الوجوب، بل تقدم سببه عند المازري والمحققین، خالفا لعبد  ُ
ُالوهاب وغیره، ألن الحائض تقضي ما حرم فعله في زمن الحیض، والحرام ال یتصف بالوجوب،  ُ َ

ًوألن الجمعة تقضى ظهر َ ُوالمزیل لإلثم قد . ُثم تقدم السبب قد یكون مع اإلثم، وقد ال یكون. اُ
ِیكون من جهة العبد، كالسَّفر، وقد ال یكون من جهته، كالحیض، وقد یصح معه األداء،  َ

ًكالمرض، وقد ال یصح إما شرعا، كالحیض، أو عقال، كالنوم ً ّ .567/2  
  ]لقهتعلق الوجوب ال یستلزم استرسال تع[  ـ346 قاعدة

  568/2. وفائدته قضاء المجنون. تعلق الوجوب ال یستلزم استرسال تعلقه على األصح
 ]العبادة توصف باألداء والقضاء[  ـ347 قاعدة

العبادة قد توصف باألداء، والقضاء، كالصوم، وقد ال توصف بهما، كالنافلة، وقد توصف 
ٍباألداء فقط، كالجمعة، وصالة العیدین على خالف في ذلك، ٌ والرابع داخل في التقسیم، غیر ِ

ُّفكل ما یوصف بالقضاء یوصف باألداء، وال ینعكس على هذا القول، وعلى . ٍداخل في الوجود
ّوالتحقیق أن األداء فعل العبادة في وقتها المقدر كما مر فیدخل فیه . القول اآلخر ینعكس ّ َّ َّ
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ِّعاذة، ومن ثم كان مجازا في الحج والقضاء بأمر جدید بعده لحدیث م. الجمعة، والعید، والحج ً َّ
َعلى األصح؛ ألن السَّنة ال تتعین بالتعیین، كبعض الوقت ُّوالتعلق األول لم ینقطع على . َ

  568/2. األصح
  ]هل یعتبر في النافلة المتأدى منها أو الباقي؟[  ـ348 قاعدة

َّرجح مالك والنعمان حال المتأدى من النافلة، ألن من شرط إتمام  َ وهو  ه إتباعه بالباقي،َّ
ٕواما ألن وضع الماضي . ُوال تبطلوا أعمالكم واجب، إما ألن قطع الباقي إبطال للماضي

وعلیهما وجوب القضاء . َوالشافعي حال الباقي لوصفه بالنفلیة في األصل. بمنزلة نذر الباقي
ًعلى من قطع نفال مقصودا اختیارا، بخالف الوضوء، ونحوه ً ً .570/2  

 ]تعین ما یصح قصده عینا[  ـ349 قاعدة
ُّكل ما یختص بما یصح قصد عینه له شرعا، أو عادة، فإنه یتعین بالتعیین، واال ففي تعینه  ٕ ُ َ

َإن كان قصده : وعلى هذا أقول فیمن نسي یوم نذره. وقیل یتعین بتعیین الدافع. خالف كالنقود َ َ
ُ فیه جرى على الخالف، وَأستحسن له ٕوان لم یقصده لمعنى. َّلمعنى تحراه، فإن تعذر احتاط له ِ ْ َ ْ

  570/2. وهذا العقد یجمع أكثر وجوه خالف المالكیة في المسألة. أن یصوم آخر أیام األسبوع
  ]ما یلزم باللفظ المحتمل إذا لم یقترن بقصد[  ـ350 قاعدة

یترجح ُاألكثر حتى : فقیل. اختلف المالكیة فیما یلزم باللفظ المحتمل إذا لم یقترن بالقصد
ُّاألقل؛ ألن األصل انتفاء الزائد حتى یثبت، وهي : وقیل. ُغیره؛ ألن الذمة ال تبرأ یقینا إال به

في باب نذر الصوم هذا هو القانون : َقال ابن بشیر. كقاعدة األخذ بأوائل األسماء أو بأواخرها
ُفي هذا الباب، والیه ترجع أكثر مسائله ٕ .571/2  

َّ المقدمهل[  ـ351 قاعدة   ]؟ اللفظ والقصد عند تعارضهماُ
ًاختلف المالكیة في المقدم من اللفظ والقصد عند تعارضهما، كصوم یوم یقدم فالن فقدم نهارا َُّ .

ًیقضي؛ ألن المقصود صیام یوم شكرا: قیل ٍ ُ ُوبابها األیمان والظهار، كمن ظاهر . ال: وقیل. َ ِّ ُ
َقاصدا الطالق ففي الالزم منهما قوالن ً یقصد شیئا، فعلى الخالف في لزوم الیمین أما إن لم. ً

َّباللفظ المجرد عن النیة، وهي قاعدة عامة ُ .572/2   
  ]الضد یرتفع بطروء ضده علیه[  ـ352 قاعدة

ِكل ما له ضد فإنه یرتفع بطروئه علیه، كالحدث، والفطر عند مالك، والنعمان، بخالف  َ َ ُّ
ْمحظوره؛ كالكالم عند مالك، ومحمد، إال أن یق ُصد حیث یعتبر الرفض، أو یكثر حیث یؤثر َ ُ ُ َُّ َ ِ

  573/2. اإلعراض
  ]النهي عن األوائل نهي عن األواخر[  ـ353 قاعدة

ًنهي عن الجماع قطعا،  ُوال تباشروهن : ُالنهي عن األوائل نهي عن األواخر، فقوله تعالى ٌ
  574/2. بخالف العكس، كتحریم الجماع في الصوم
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  االعتكاف
ُالدخول اختیارا في عهدة ییكره [  ـ354 قاعدة   ] الوفاء بهاصعبً

ٌّأصل مالك كراهة الدخول اختیارا في عهدة یضعف الوفاء بها، إیثارا لتحقق السالمة على  ً ًُ ُ ُ
ًورهبانیة ابتدعوها وفي التنزیل. ال أعدل بالسالمة شیئا: قال ابن عباس. رجاء الغنیمة ْ َ َ  فمن ثم

َكره نذر الطاعة في المش َ ِ َهور عنه، واالعتكاف على ظاهر الروایة، والجمهور على خالفه؛ ألنهم َ
َّوهللا در أبي الحسن الصغیر، حدثني العالمة أبو عبد اهللا محمد بن . فقهاء، وهو مع الفقه سلطان ُّ َ

وقد وافقت : فقلت له: عالم سلطان، قال: إبراهیم اآلبلي أنه سأله عن رأیه في المهدي فقال
  575/2. َِالغرض فال تزد

  ] یدخل في الشيء ما ینافیهن الاألصل أ[  ـ355 قاعدة
ُاألصل أال یدخل في الشيء ما ینافیه إال ما ال یمكن االنفكاك عنه غالبا، كخروج المعتكف 

ِومن ثم اختلف في جواز اعتكافه أو ال، وكالبناء في . ٕللحاجة، واال افتقر إلى دلیل، كالمعیشة ُ
  577/2. الصالةُّالرعاف، والكالم إلصالح 

 ما ال یتم الواجب المطلق إال به فهو []؟ط هل هو نذر للشرطنذر المشرو[  ـ356 قاعدة
 ]غیر واجب

اختلف المالكیة في نذر المشروط هل هو نذر للشرط، أو ال؟ فإذا نذر اعتكافا مطلقا ففي  
یلها أنه ال صحوتوأصلها مسألة ما ال یتم الواجب إال به، . اختصاصه بصیام یكون له قوالن

ِیجب بإیجاب المشروط شرط الوجوب، كالنصاب وال الصحة غیر المقدور، كالحول، وفي  ِّ ُ
ْیجب الشرعي، كالوضوء ال العقلي، كترك الضد، وال العادي، كغسل جزء من : غیرهما ثالثها َ

  577/2. َّالرأس، والمنصور غیر المشهور أن ما ال یتم الواجب المطلق إال به فهو غیر واجب
  ]تعذر شرط الصحة ال یسقط الوجوب[  ـ357 قاعدة

َال یسقط تعذره الوجوب على الصح، كمن  شرط الصحة ومن تعذر علیه  َّیجد الطهور،لم ُُ
ّالصوم وهو معتكف، فالمختار أن ذلك یصلي، وهذا یلزم المسجد ُ .578/2  

  ]االعتكاف لیس في نفسه بعبادة مقصودة[  ـ358 قاعدة
ََالعتكاف في نفسه بعبادة مقصودة، وانما یصیر عبادة بالصوم، ونسبه لیس ا: قال النعمان َ ً ٕ

ُابن العربي إلى مذهبه، وما رأى أهله بالذین یساعدونه علیه، وانما مستندهم العمل َّوأما حدیث . ٕ
ِإنما یشترط الصوم في االعتكاف الذي ال یقصد به الجوار، كالجوار : عمر، فقال ابن بشیر ُ ُُ ُ ََ

ُّ إلى البیت، أو بغیره من المساجد لقصد التحرم ببیت اهللا تعالى، ال االعتكاف بمكة، للنظر َ َّ
  578/2. الشرعي، فهذا ال یشترط فیه الصوم
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 ]األصل ال یكون تابعا[  ـ359 قاعدة
ُأصل شرعیة االعتكاف طلب لیلة القدر، فال یلیق به االتباع فال یشترط : قال الشافعي ُ

ونصَّ ابن بشیر على ذلك المقصود فلزمته . ً األصل ال یكون تابعاّالصوم، فیبنى على قاعدة أن
  579/2. القاعدة، ووجب علیه الدلیل

 ] كل منهما عبادتان مقصودتان فاألصل استقاللنترإذا قو[  ـ360 قاعدة
ِّإذا قرنت عبادة مقصودة بعبادة مقصودة، أو وسیلة لغیرها، فاألصل استقالل كل واحدة : قلت ُ ٍُ ٌ
ِفعلى من ادعى شرطیة الصوم نصبه. ال اشتراط أحدیهما في األخرى، إال بدلیلمنهما،  ّ .

580/2  
 ] االعتكافمنع المعتكف من العبادات المتعلقة بغیر[  ـ361 قاعدة

ُأصل مالك منع المعتكف من العبادات المتعلقة بغیره إال ما ال یخرج له ویقل الشغل به  ُْ .
580/2  

 ] فیه متتابعا الصومة الزمنیة یكونوحدلاما یدل على [  ـ362 قاعدة
َّالمختار أن الشهر، والعام، وكل ما یدل على واحد یقتضي تتابع الصوم، ونحوه في أجزائه،   َ َ

َكالیوم، إال أن یلفظ بغیر ذلك، أو ینویه، وللمالكیة قوالن َ وأما الشهور، واألعوام، واألیام فال، . ُْ
  580/2. قتضاه التتابع مطلقاوأما االعتكاف، فم. ولهم قوالن أیضا

  

  الحج
  

 ]ما تصح فیه النیابة وتشترط فیه النیة وما ال[  ـ363 قاعدة
ُالفعل إن اشتمل وجوده على مصلحته مع قطع النظر عن فاعله صحت فیه النیابة، ولم   ُ

 ٕوان لم یشتمل إال مع النظر لم تصح واشترطت النیة، وانتفاء الصحة على هذا. ُتشترط فیه النیة
ُمتالزمان، وكذلك عدم وجوبها وصحة النیابة، فكل ما تصح فیه االستنابة ال تشترط فیه النیة، 

ٌوكل ما ال تصح فیه االستنابة تشترط فیه النیة، إال أن یدل دلیل على خالف ذلك ََّفمن ثم قال . ُ
  582/2. إنها رخصة، كاالستخالف: ال نیابة في الحج، فقلنا: النعمان

  ]لعبادات مالیة وبدنیة ومركبة منهماا[  ـ364 قاعدة
. عند الجمهور: بدنیة فال مدخل فیها للنیابة، قال ابن بشیر: العبادات ثالثة: قال ابن العربي

َّومركبة منهما، كالحج فیجب أن یكون للنیابة . باإلجماع، كالزكاة: ومالیة فتدخلها، قال ابن بشیر
إن : ُقلت. ًفیها خالف تغلیبا للنفقة أو العمل: بشیرفیها مدخل، بحكم دخول المال فیها، قال ابن 
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ٕغلبت شائبة العمل، كالحج لم یجز إال بدلیل، وألن النفقة فیه وسیلة ال أصل، وان غلبت شائبة  َ ُّ
  583/2. ٕالنفقة كالكفارة جاز، واال فكما قال ابن العربي، وذلك عند الضرورة

  ]حكم المشبه حكم المشبه به[  ـ365 قاعدة
َّمشبه حكم المشبه بهحكم ال الحدیث، " أرأیت إن كان على أبیك دین: "فإذا قال علیه السالم. َّ

ًوكان األصل ال یجب إجماعا إال على حكم البر والندب إلى فعل الخیر، فكذلك الفرع، خالفا  ْ ِّ
ْلمن أوجبه، لكنه یقتضي وجوب االستنابة على المعضوب كمحمد، والنعمان، وال فیول البذل  َ َْ َ

ْإذا بذل له ابنه الطاعة أن یحج عنه وهو غیر واجد وجب أن : قال الشافعي. مالك، والنعمانك ُ
  584/2. یقبل

 ]المشبه ال یقوي قوة المشبه به[  ـ366 قاعدة
َّفمن ثم كان مشهور مذهب مالك . أن المشبه ال یقوي قوة المشبه به: من األقوال الجمهوریة 

َأال جزاء في صید المدینة َّ .585/2  
 ]اإلحرام أفاد الكف عن الصید [ ـ367 قاعدة

أوجب : وعند النعمان. َّأن اإلحرام أفاد الكف عن الصید بترك إذایته: عند مالك ومحمد 
ُحفظه على المحرم : قال بعضهم. علیه الجزاء، كأشهب: وقال. ّال جزاء على الدال: فقاال. َ

ًاإلحرام أفاد الصید أمنا في نفسه یغنیه عن الفرا َّر ویوجب له القرار، فإذا دل علیه فقد أذهب َ َ
  585/2. أمنه

  ]ال یقاس مخصوص على مخصوص، وال منصوص على منصوص[  ـ368 قاعدة
ال یقاس مخصوص على مخصوص، وال منصوص على منصوص، على األصح؛ ألن في 

  586/2. القیاس على المخصوص إبطال الخصوص، وعلى المنصوص إهمال المنصوص
 ]ُكل مؤذ طبعا یقتل شرعا[ ـ 369 قاعدة

ًكل مؤذ طبعا فهو مقتول شرعا، وال جزاء على المحرم فیه ابتداء، وال دفعا ُ ٌ ٍ ُّ .586/2  
  ]هل اإلحرام شروع في عقد العبادة أو التزام بها[  ـ370 قاعدة

ُاإلحرام عند مالك ومحمد شروع في عقد العبادة، ألن فعل المأمورات إن كان ال یقترن به 
ُّلمحظورات یقترن به، والكف مقصود، كما في الصوم، واألفعال مؤقته، كالصالة، فال فترك ا

. َّوعند النعمان التزام، فیصح وتنعقدان، كالنذر. یصح اإلحرام بحجتین، وألن المثلین ضدین
587/2  

 ]اإلحرام شرط أم ركن[  ـ371 قاعدة
َّعند الشافعي ركن فیتأقت؛ ألن و. ٌاإلحرام عندنا شرط، فال یتأقت بأشهر الحج: ابن العربي ٌ

ّالمطلوب من الشرط حصوله كیف أتفق، ومن ثم كان األصل أال تجب النیة في الطهارة، كغیرها  ََّ ُ َ
ًومن الركن تحصیله ائتمارا وتعبدا. من الشروط ً ِ .587/2  
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 ]الردة تحبط العمل السابق[  ـ372 قاعدة
ٕالردة تحبط بوجودها العمل السابق، وان تاب   َ ُ َفیعید الوضوء والحج، . في مشهور مذهب مالكّ َ

ِّوبشرط الوفاة علیها في الشاذ، وهو قول محمد، وهو أظهر؛ لوجوب رد . وهو قول النعمان َّ
َْیضاعف لها العذاب ضعفین ِالمطلق إلى المقید، واحتماله الخصوصیة مثل ِ ُ َ ُُ لجواز تركب ،ُّ َ

. لزوم، ال صدق أحد الطرفین، وال مجموعهماالشرطیة من ممتنعتین إذ المعتبر في صدقها ال
588/2  

  ]اإلحباط إسقاط للعمال[  ـ373 قاعدة
ُاإلحباط إسقاط، وهو إحباط الكفر، وموازنه إحباط المعاصي، فمن رجحت حسناته فهو في   َ َُ ُ ٌُ

ٌعیشة راضیة، ومن رجحت سیئاته فُأمه هاویة ُ ُّ ُ ٍ ًأخبري زیدا أنه قد أبطل : "ومنه قول عائشة. ٍ
ُجهاده إن لم یتب َ َّوالتحقیق أن من رجحت حسناته ناج، ومن رجحت سیئاته معذب، إال أن ". َ َ َ َّ

ِتتداركه رحمة من ربه، ومن استوت به الكفتان وقف به الرجاء والخوف، وجانب النجاة أغلب  ُ َ َ َ ُ
َعلیه إال في التباعات، إال أن یرضي اهللا خصومه إن شاء بفضله عز وجل ُ ُ ِّ .589/2  

َّالدفع أولى من الرفع[  ـ374 دةقاع َّ[ 
َّالدفع أولى من الرفع  ُّومن ثم قدمت الرمیصاء بین ید". ُإیاك وما یعتذر منه"َّ ي السؤال عن ََّ

ُ، فإنها استشعرت ما كان من الحمیراء وبنت إن اهللا ال یستحیي من الحق :احتالم المرأة توطئة
ُأبي أمیة قبل أن یكون، فمهد لها رسول اهللا َّ  وعلى هذا قال مالك، . َالعذر، وكفاها ذلك األمر

ُاإلفراد أفضل إذا كان بعده عمرة، فأما إذا لم یعتمر بعده فالقران أفضل: ومحمد ُ : وقال النعمان. ُ
َالتمتع، وروي عن الشافعي: وقال أحمد. ِالقران ُ .590/2  

ُاألصل أن یجزئ الشرط كیف ما وقع[  ـ375 قاعدة ْ ُ[  
ْاألصل أن ی ِجزئ الشرط كیف ما وقع كما تقدم، واألفضل أن یقصد للمشروط ما أمكنُ ْ َ ُ .
ِوالشفع، خالفا لمن أوجب من المالكیة تعیینهما للوتر. كركعتي اإلحرام َ والصوم لالعتكاف في . َّ

  592/2. غیر رمضان
 ]مدلول الكالم النفسي واللفظي[  ـ376 قاعدة

ثم . واختلفوا في األلفاظ. ً بالنفس كالما حقیقةُأطبق أهل السنة على تسمیة المعنى القائم
ّأجمعوا على حصول اإلیمان والردة به، وعلى انتفاء القراءة بدون تحریك اللسان َّ واختلف المالكیة . ِّ

ُبما كسبت قلوبكم : في األیمان ألن في التنزیل َُ ََ ْ َإن اهللا تجاوز ألمتي ما : "، وفي الحدیث
ًواتفقوا على أن العبادات ال تلزم إال بالنطق فتكون نذرا، ". ل أو تتكلمَحدثت به أنفسها ما لم تعم ّ

ُأو بالنیة، والدخول فیها، فإن انفردت النیة فال تلزم ِ َفال یتم تخریج اللخمي لزوم اإلحرام بالنیة . ِ َّ ُ
  593/2. على لزوم الیمین بالنیة

 ]اقتران النیة بأفعال الحج[  ـ377 قاعدة
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ٌفإذا قارن النیة قول أو فعل أو شيء من المیقات، .  االتفاق المذكور آنفاحكى ابن بشیر هذا  ٌَ ٌ َ
ُأو معنى من المعاني قصد به أن یكون من أفعال الحج، فهو محرم َ َ َّفإن انفردت فالمذهب أن . َ

َإن اإلحرام : وقد یقال. ُالحج غیر الزم، وتخریج اللخمي باطل، وهو قول النعمان خالفا للشافعي ّ
ُل في الحرمة، وأوله النیة والفعل، فیتخرج على التعلیق بأول االسم، أو بآخرهالدخو وقیاس هذا . ُ

  594/2. ال تتعین إال بالقبض: وقال بعض المالكیة. ُأن تتعین الصدقة باإلخراج
 ]هل العمرة داخلة في أفعال الحاج القارن[  ـ378 قاعدة

ًلقیامة ركنا، وفدیة، فیطوف القارن طوافا العمرة عند مالك ومحمد داخلة في الحج إلى یوم ا ُ َ
ًواحدا، ویسعى سعیا واحدا، ویكفر كفارة واحدة وعند النعمان منفردة في الركنیة والفدیة بطوافین . ًً

  595/2. وسعیین، وكفارتین
 ]ِ من فسادهاأمناألمن من فوات الحج لیس [  ـ379 قاعدة

َّفإذا وطئ قبل الجمرة فسد حجه وعنده . ِاألمن من فوات الحج لیس بأمن من فساده عندهما ْ َ
  595/2. ٌأمن فال

َّالمضیق مقدم على الموسع[  ـ380 قاعدة َّ[  
ُالمضیق مقدم على الموسَّع، والموسَّع في محصور مقدم على ما زمانه العمر، وما شرع القتل  ُ َّ

ُفي تركه مقدم على غیره، وقوة العقوبة دلیل على قوة الطلب إال بدلیل  أتى وعلیه صلوات فمن. ٌ
َّإن اشتغل بها فاته الوقوف صلى   596/2. یقف، وهي للمالكیة: وقیل. ًإن كان مكیا: وقیل. ُ

 ]بودعلة وجوب حقوق العباد وحقوق المع[  ـ381 قاعدة
ّاألصل أن وجوب حقوق العباد جبرانا لنقصهم، فیجب في كل موضع دخله النقص إال ما  ّ

ّبود ابتالء لتعالیه عن الحاجة، فكان القیاس أال یتوجه على من ووجوب حق المع. استثناه الدلیل ً
ٌرفع عنه القلم، فال تجب على الصبي كفارة، وال زكاة، كالنعمان ٌ لكن رأي مالك ومحمد أن . ُ

االبتالء إنما هو في جمیع الشریعة، فأما في : وقال ابن العربي. الحقوق المالیة إنما وجبت للفقراء
ُِّالمكلف، كما بینفي الزكاة، وفیه  ة حقوق المال، فإنها تتعلق بغیرأجزائها فال، وخاص

  597/2.بحث
 ]القول أقوى من الفعل في الداللة[  ـ382 قاعدة

ُفمن ثم اتفق على القول في صیغ العقود ونحوها واختلف . َّالقول أقوى من الفعل في الداللة َ ِ ُّ ََّ
َّوالفعل أقوى منه في موجب الضمان،. في الفعل َّ فمن ثم ضمنوا الصبي به، ال بالقول، ولزم ِ َّ

  597/2. إحبال المجنون، دون عتقه
  ...]إسقاط الحق فیما یلزم بالدخول فیه[  ـ383 قاعدة

وعنده . وال قبله: وقیل. َّعندهما أن من أسقط حقه فیما یلزم بالدخول فیه لم یملك حله بعده
ٍأو الجمعة، أو لزوجة في غیر الفریضةیملك كما لو أذن لعبده في اإلحرام، أو الصیام،  ُ ولها أن . ُ
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. واختلف قول الشافعي فیه، ثم في التحلیل. ُتحرم بالفریضة بغیر إذنه عند مالك، والنعمان
598/2  

  ]اإلذن في السبب إذن في المسبب[  ـ384 قاعدة
ته، إال كمهر العبد، ونفق: عند المالكیة اإلذن في السبب إذن في المسبب الالزم أو الغالب

ِأنهما من غیر خراجه، وال كسبه ْ َ ِ َ ُوفي غیرهما قوالن، كما إذا ظاهر العبد، والصیام ال یصر . َ
وفي اإلطعام بإذن السید قوالن، وعلى النفي . بالسید، فهل له منعه أو ال؟ وال یعتق، وال یجزیه

َوقالوا یقتضي الحج الفاسد، . یطلق علیه: قیل یدخل علیه اإلیالء، وقیل َوالطارئ علیه ما یمنعه َّ
  599/2. َالتمام، إال أن یتعمد سبب ذلك، فقوالن

 ]بطالن التصرف القاصر عن تحصیل مقصوده[  ـ385 قاعدة
ُكل تصرف قاصر عن تحصیل مقصوده ال یشرع، وال یبطل إن وقع ْ َ ُ ِوبیع أم . ِكنكاح المحرم. ّ

ًوتعزیر من ال یفیده التعزیر زجرا، بخالف الحد. الولد ُ ُ وقیاس هذا األصل . َونكاح الرجل أمته. ودِ
  600/2. ُامتناع نكاح المعتكف، فعلى المالكي الدلیل

  ]التحجیر في المآل كالتحجیر في الحال[  ـ386 قاعدة
إن العبد : ُفحمل على قول سحنون. التحجیر في المآل كالتحجیر في الحال: قال اللخمي

  601/2. لك، وهو خالف المنصوصالمحرم ال یباع، أن المكرهة على اإلفساد كذ
 ]؟جانب النفقة أو جانب العمل: ما هو المغلب في الواجب الواحد[  ـ387 قاعدة

َّإذا اختلف جانب العمل، والنفقة في الواجب الواحد، فللمالكیة في المغلب منهما قوالن  ُ ُ .
یرجعان علیه أو ال؟، وعلیهما إذا أكره زوجته أو أمته، ثم خرجا عن ملكه، فهل یلزمهما الحج، ثم 

  601/2. قوالن للمتأخرین
 ]فاعل السبب كفاعل المسببهل [  ـ388 قاعدة

َّوالحق أن القریب مثله، إال . ُاختلف المالكیة في فاعل السبب هل هو كفاعل المسبب أو ال؟
ًأن المباشرة مقدمة غالبا، كما یأتي ـ إن شاء اهللا تعالى ـ  َّ علق به ُوعلیهما من ضرب فسطاطه فت. ُ

ْصید فمات، أو رآه ففر منه فمات، أو نصب شركا ألسد، أو أرسل علیه جارحا فأصاب صیدا،  ِ َ َ َ
ُوان أصدقها من یعتق علیها، ولم تعلم فهل ترجع علیه أو ال؟، وهل ترجع . وفي هذا قوة التعزیر ٕ

ِبنصف قیمته، وهو المشهور أو ال الما، ووطئ َوكذلك من تزوج البنت على األم، أو بالعكس ع!. ِ
ُالثانیة، ولم یطأ األولى حتى فسخ نكاحه، فهل علیه نصف الصداق أو ال؟ ُ ُ َ .601/2  

ْإذا آل الفعل إلى غیر القصد [  ـ389 قاعدة َ ُ[ 
ُإذا آل الفعل إلى غیر القصد، ففي المعتبر منهما قوالن للمالكیة، كهذه الفروع  ْ َ ُ .602/2  

َّ المقدم منهما فماُالمنتهىُإذا تقابل حكم المبدأ و [  ـ390 قاعدة ُ[  
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َّإذا تقابل حكم المبدأ والمنتهى، فقد اختلف المالكیة في المقدم منهما  ُ ُ كمن رمى أو أرسل من . ُ
ُالحرم، فأصاب في الحل ما لم یتعد، كالعكس، أو یغرر، وقد تقدم مثلها ِّ َ َ .603/2  

 ]تعارض هتك الحرمة وبراءة الذمة[  ـ391 قاعدة
ُتك الحرمة وبراءة الذمة، كمن شك في قتل الصید فللمالكیة في الجزاء قوالنَإذا تعارض ه  ُ ُ ْ .
603/2  

 ]ُالعمد والخطأ في ضمان المتلفات سواء[  ـ392 قاعدة
ًالعمد والخطأ في ضمان المتلفات سواء، إذا كان المتلف ممیزا بالفعل ُ ِْ ُ وقال بعض المالكیة . ُ

َبالقوة، بخالف البهیمة إال أن تنص ُْ ًب سبباّ َومن ثم فرق مالك في الراكب، ونحوه بین ما أصابت . َ ََّ ََّ
ُومشهور مذهبه وجوب جزاء الصید على الناسي والمخطئ للقاعدة، وحمل . بمقدمها، أو بمؤخرها ْ َ ُ ِ ُ

ودلیل الخطاب . ُاآلیة على التنبیه باألعلى؛ لئال یظن اكتفاء المتعمد باإلثم، كالقتل، والغموس
  603/2. لفحوى، فلیعمل علیه إن شاء اهللا تعالىأبین من هذا ا

َّما ُأدیت به عبادة ال تؤدى به أخرى[  ـ393 قاعدة َ ُ ِّ[ 
َّاألصل فیما ُأدیت به عبادة أال تؤدى به أخرى، كالرقبة، إال : قال بعض المالكیة والشافعیة  َُ ِّ

 في غیر القتل عند بدلیل، كالثوب، وخولف حتى لو عادت الرقبة إلى الرق، كمن أعتق نصرانیا
وأما الماء . ُمن یجیزه في الواجبة، ثم نقض العهد وهرب إلى دار الحرب فسبي ألجزأت

ُوكراهة الرمي بما رمي به لما جاء أن ما تقبل رفع، وما لم یتقبل لم یرفع، . ّالمستعمل، فقد مر ُ ُُ
َّولو ال ذلك لسد ما بین الجبلین، قالوا   605/2. فهي حجارة مشؤومة: َ

  ]ما المعتبر عند اختالف الحال والمآل؟[  ـ394 عدةقا
إذا اختلف حكم الشيء بالنظر إلى حاله ومآله فقد اختلف المالكیة بم یعتبر منهما في باب 

ُكالبیض قیل فیه حكومة، وقیل عشر الجزاء، وقیل فیه ما في الفرخ، فقامت من ههنا . العبادات؟ ُ ُُ
  606/2: ٌقاعدة أخرى وهي

  ]؟مآالن مختلفا الحكمما المعتبر فیما له [  ـ395 قاعدة
إذا كان للشيء مآالن مختلفا الحكم فهل یعتبر بأولهما أو بآخرهما؟ ومن الولى مسألة كتاب 
َّالصرف من المدونة، وهي الخالف في اقتضاء السَّمراء من المحمولة قبل األجل؛ ألن المحمولة  ْ َ ْ

  606/2 .قد تغلو عند الجل، لرغبة الناس في زراعتها
  ]ُبراءة الذمة ال تكون إال باالتیان بما عمرت به[  ـ396 قاعدة

ِّإذا عمرت الذمة لم تبرأ إال باالتیان بما عمرت به، أو ما یقوم مقامه، أو یشتمل علیه كقول . ُ
ُهذا قول النعمان، ونقل ابن . ُوهل یجزئ الظن؟. ًأشهب فیمن نسي ما أحرم به یكون قارنا ْ َ

ُهذا قول محمد، ونقل الباجي عن مذهبه، یرید ما تسكن . أو البد من الیقین. الحاجب عن مذهبه ْ َ
  607/2. ٕالنفس عنده، وتطمئن إلیه وان لم یكن قطعیا، وبه یتفق النقالن
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 ]كفارة أو قیمة: جزاء الصید[  ـ397 قاعدة
ُارة، فإذا قتل المحرمون صیدا في الحل أو الحرم، أو المفك كالجزاء عند مال َ َ ِّ ِ ً ُّحلون في الحرم، ٌ ِ

  608/2. ٌوعند محمد قیمة، فجزاء واحد على الجمیع. فعلى كل واحد منهم جزاء كامل
 ]ُتقدم أقوى المصلحتین عند تعذر الجمع بینهما[  ـ398 قاعدة

ّقد ترجح المصلحة على المصلحة، فیسقط اعتبارها تقدیما ألقوى المصلحتین عند تعذر الجمع  ً ُ ُ َّ ُ
: وقال ابن محرز. َّالذي یحكیه البغدادیون عن مالك أن الحج على الفور: بشیرقال ابن . بینهما

وأشار به إلى ما وقع من التراخي لرضى : قال ابن بشیر. َومسائل المذهب تقتضي خالفه
. ًاألبوین، وهو ال یدل على التراخي؛ ألن رضى اآلباء واجب أیضا، فمراعاته كتعارض واجبین

َمشروط بأال یؤدي إلى معصیة، كما اقتضته الداللة ونصَّ علیه ابن وجوب رضى األبوین : قلت َّ
أبي زید في الرسالة، ولو كان الحج على للفور لكان التأخیر معصیة فال یعتبر رضاهما فیه، فتم 

  608/2. ما قال ابن محرز، واستبان واهللا سبحانه المستعان
 ]ِالقران جنس قائم بنفسه[  ـ399 قاعدة

َذهب مالك أن القران جنس قائم بنفسه، فال یقضى به اإلفراد، كالعكسالمشهور من م  ُْ ِ .
َوالشاذ أنه إفراد، وزیادة، فیقضى به ُْ .610/2  

 ]تقابل حكما المدخول علیه، وما أفضى األمر بآخره إلیه[  ـ400 قاعدة
ل بعض قا. إذا تقابل حكما المدخول علیه، وما أفضى األمر بآخره إلیه، كالقارن یفوته الحج

وبعضهم نفاه، ألن أمره آل إلى عمرة، وال خالف في دم . ِعلیه دم القران لدخوله علیه: المالكیة
  610/2. َالفوات، والقضاء

 ]علم الیقین كحق الیقین[  ـ401 قاعدة
َالمشهور عند المالكیة أن علم الیقین كعینه، فمن أحصر بعدو، وتیقن دوام المنع إلى الفوات   ْ ِ

ََأحل مكان َّ وهما على . ُوالیائس من الماء یتیمم أول الوقت وروي آخره. ه، وقیل یبقى إلى الفواتَ
  611/2. ًمراعاة النوادر البعیدة أیضا

 ]َّالداللة ال تكون سببا في ضمان اآلدمي[  ـ402 قاعدة
ِّالداللة ال تنعقد سببا للضمان في حق اآلدمي، لبعدها من الفعل، بخالف تقدیم الطعام  ًِّ

وأثبته النعمان، . فقاس مالك ومحمد حق اهللا عو زجل على ذلك فنفیا الجزاء. موم، ونحوهالمس
  611/2. وفرق بعض المالكیة بین أن یدل حالال فیضمن، أو حراما فال یضمن. كما سبق
 ...]دخول أمر في أمر[  ـ403 قاعدة

   القذفٌإذا دخل أمر في أمر، فإن لم یكن الداخل من نوع المدخول فیه، كحد غیر
ٌفي القتل عند مالك، أو لم تكن له خصیصة، كالخمر في القذف عنده، أو فعل في محله أقوى،  ْ ِ َ
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ْكالوضوء في الغسل بالنسبة إلى الرأس عنده ُقدر الداخل عدما. ُ َُّ َ ٕواال فألصحابه قوالن، كالقارن . ِّ
  .ال: یخرج إلى الحل، وقیل: قیل. من مكة

 ] بالرخصعدم كراهة األخذ[  ـ404 قاعدة
ُّال یكره األخذ بالرخص الشرعیة، كالتعجیل في یومین، كما ال تكون أفضل من غیرها من  ُ

ُویستحب تركها حیث قیل في . حیث هي رخص، لكن یكره تتبعها له، لئال یؤدي إلى ترك العزائم
ِّمحالها بالتحریم؛ خشیة الرعي حول الحمى َ  . علیهَّویجب فعلها، ویندب إلیه حیث دل الدلیل . َ

  

  الجهاد
  

 ]هل مكة فتحت عنوة أم صلحا[  ـ540 قاعدة
عند مالك والنعمان أن مكة عنوة فهي ملك للغانمین وقف للمسلمین عند من ال یرى تخمیس 
األرض كمالك، وقسمة بین الغانمین عند من یراه، وعند محمد صلح، فهي ألربابها یتوارثونها 

 .ویبیعونها ویكرونها
 ]الحاكم یرفع الخالفحكم [  ـ406 قاعدة

َّاتصال حكم الحاكم في مسائل الخالف یرفعه اتفاقا، وهذا التقدیر یطرد في دور مكة وغیرها 
من أرض العنوة، فتباع وتؤاجر بحكم من یرى قسمة األرض بمضي ذلك على من یرى أنها وقف 

 .كأرض مصر، ألن مالكا صرح في المدونة بأنها عنوة، ومحمد بأرض العراق
 ...]حكم بلوغ الدعوة[  ـ740 قاعدة

قال ابن بشیر وهو خالف في شهادة، . اختلف األصولیون والمالكیة في خلو العقل عن السمع
وبنى علیه وجوب الدعوة؛ ومن ثم فرق الثالث بین من بعد فأوجبه في حقه ومن قرب، وبنى 

 .علیه الدیة فیمن قتل قبلها ممن بعد أیضا
 ] السبب واإلخبار عن وقوع المسبباإلخبار عن حكم[  ـ840 قاعدة

خباره فتیا ومذهبا، فإن أخبر عن وقوع ذلك السبب كنص إإذا أخبر إمام عن حكم سبب كان 
 .ٕمالك في المدونة أن مصر فتحت عنوة، فهي شهادة، وانما یقلد في األول ال الثاني

 ]التقلید في خمسة أمور[  ـ940 قاعدة
م، واإلشهاد، والشروط، والموانع، واإلجماع، كشهادة األحكا: إنما التقلید في خمسة أمور
 .الصبیان وذلك بشرط اإلختالف

  ]حكم تصرفاته [  ـ104 قاعدة
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یقع تارة باإلمامة، ألنه اإلمام األعظم، فیفتقر نقله إلى اإلذن؛ ومرة بالقضاء   تصرف النبي
ٕلمفتي األعلم، فیمضي دائما وان ألنه القاضي األحكم، فیفتقر مثله إلى الحكم؛ وطورا بالفتیا ألنه ا

لم یصححه إذن إمام وال حكم حاكم، فمن تصرفاته ما یعین ألحدهما، ومنهما ما تتوزع فیه، 
. فله سلبه، قال مالك والنعمان باإلمامة، وقال محمد بالفتیا) له علیه بینه(كقوله من قتل قتیال 

وكقوله لهند خذي من .  وقاال بالفتیاوكقوله من أحیا أرضا میتة فهي له، قال النعمان اإلمامة،
ماله بالمعروف ما یكفیك ویكفي بنیك، قال محمد بالفتیا، فمن ظفر بحقه أخذه بغیر إذن اإلمام 

 .وللمالكیة خالف
 ]؟ باإلمامةم بالفتیا أتصرفه [  ـ114 قاعدة

المنصور أن األصل كون تصرفه بالفتیا كالشافعي إال بدلیل؛ ومقتضى مذهب النعمان 
 .ولم یقف مالك العمل باالستحسان على ساق. باإلمامة

 ]اإلمام مجتهد[  ـ124 قاعدة
ٕاإلمام مسلط على النظر، فما أداه إلیه اجتهاده في المصلحة أنفذه، وان كان فیه تفویت حق 
الغانمین فله المن عند مالك ومحمد، وقال النعمان ال یفوت حق الغانمین إال بالقتل ألنه 

  . األصل
  ]ُعلى ماذا یبنى الحكم بالسهم[ ـ 413 قاعدة

هل علق على القتال أو على كون المحكوم له معدا لذلك؛ : اختلف المالكیة في الحكم بالسهم
  ُهل یسهم للعبد والمرأة إذا قاتال أو ال؟: وعلیهما

 ]سبب االستحقاق للغنیمة [ ـ414 قاعدة
 الغمرة، ألن سبب الملك االغتنام سبب االستحقاق عند مالك ومحمد مشاهدة الوقعة واقتحام 

واألخذ وذلك بعد المالقاة فیعتبر الحال عندها كالمیراث الذي هو أخذ المال عن المیت، یراعى 
فیه حال المستحق عند الموت ال عند المرض الذي هو السبب، ولذلك یستحق المعتق والمحتلم 

 الذي هو أول الجهاد، وعلیهما لو بعد مجاوزة الدرب وقیل اللقاء، وعند النعمان مجاوزة الدرب
 .نفق فرسه بینهما

 ]زیادة العناء هل لها دخل في االستحقاق[  ـ514 قاعدة
عندهما أن زیادة عناء الفرس معتبرة لزیادة الحق كزیادة عناء الفارس، فالفارس ثالثة أسهم، 

لبخاري وعنده غیر معتبرة كزیادة بعض الفرسان، فله سهمان، وخالفه صاحباه لما في ا
 . جعل للفرس سهمین ولصاحبه سهما  أنه

 ] الغنائماستحقاق النبي صلى اهللا علیه وسلم لخمس[  ـ614 قاعدة
استحقاق النبي صلى اهللا علیه وسلم لخمس الخمس بالرسالة، وذي القربى بالقرابة، عند محمد 

مس مثلث لمن بعدهما، فیهما، فإیمان إلى یوم القیامة، وعند أبي حنیفة بالنصرة، وقد زالت بالخ
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وقال محمد النظر في الخمس إلى اإلمام یصرفه لمن یراه وفیما یراه؛ والوجه عندي اجتماعه فیما 
  .ذكر خاصة، فیصرف إلى جمیعهم أو بعضهم كالزكاة عند مالك وعلیه الفرق

 ]مصرف الخمس[  ـ714 قاعدة
ن، فیجوز صرفها إلى صنف الالزم في آیة المصرف لبیان جهة االستحقاق عند مالك والنعما

قال بعضهم أضاف من یملك فیعم كما لواو هي لقوم . واحد، وعند محمد لبیان المستحقین فال
 .معینین

 ]سبب ملك الغنائم[  ـ814 قاعدة
عند مالك ومحمد أن سبب ملك الغنائم االستیالء، وعند النعمان األحرار بالدار، فإذا لحق  

یشاركوهم عندهما خالفا له، ومن أسلم ولم یهاجر فدمه وماله المرء بعد استقرار الهزیمة لم 
والمنقول من ماله . مضمون على التمام عندهما، وعنده ال یضمن بقصاص وال دیة لكن بالكفارة

یملك بالقهر التام لعدم اإلحراز بدار اإلسالم، وعلیهما أیضا قسمة الغنائم بدار الحرب وسقوط 
ثبوت النسب وحرمة الوالدة لمن استولد، واإلرث لو مات قبل الحد بوطء جاریة من المغنم، و

 .القسمة
 ]عصمة مال المسلم باإلسالم[  ـ941 قاعدة

عصمة المسلمین عند محمد باإلسالم، فال یملك الكافر مال المسلم بالقهر، وعند النعمان 
. هو متقلببالدار فیملكه إذا حرزه بدار الحرب، وهو قول مالك، بید أنهما على قاعدتهما و

وبناهما ابن العربي على أن ملك الكافر فاسد أو ال، أو على أنه مخاطب بالفروع أو ال، وهذه 
 .أصل الجمع

  ]سبب الجزیة[  ـ204 قاعدة
الجزیة عند مالك والنعمان عقوبة وجبت بسبب الكفر بدال من القتل، فتسقط بإسالم الذمي  

وسكنى دار اإلسالم وسببها المعاهدة فال تسقط وعند محمد من حقن الدم . ولو تخلدت في الذمة
 .المخلدة بإسالم وال موت

 ]؟لماذا البر بالكفار[  ـ124 قاعدة
البر المأذون فیه لهم ما یرجع إلى الرفق بهم واإلحسان إلیهم مع حفظ المرتبة وعلو اإلسالم، 

د المنهي عنه ما والتود. واإلسقاط العدل الواهب فیهم، وهو مستحق وواجب. وهو مستحب وجائز
یرجع إلى اإلكرام واستعمال اآلداب التي یستحقها الرؤساء أو األكفاء على من دونهم، أو هو في 

فال تصح حجة إسماعیل القاضي باآلیة في قیامه للنصراني الذي ورد علیه . درجتهم، وهو حرام
 عارض دنیوي وهو من قبل السلطان بالكرامة له بل ذلك منه وضع لمرتبتي الفقه والقضاء توهم

 .باطل
 ]الجنایة سبب العقوبة[  ـ224 قاعدة
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 .حد مستندات مالك في الجزیةأسبب الجنایة أن یكون عقوبة، وهو األصل فیما وجب ب
 ]حقوق اهللا وحقوق العباد[  ـ324 قاعدة

من أسلم سقط عنه كل ما كان علیه من حقوق اهللا تعالى، وأما حقوق العباد فما دخل على 
ولذلك یلزمه ثمن ما . وما لم یدخل علیه سقط.  كفره لم یسقط، ألن التزامه إیاه ال ینفرهأدائه في

َّشتراه، ویلزم الذمي التعدي على مال المسلم دون الحربيا ُ. 
 ]العصمة وعالقتها باإلسالم والدار[  ـ424 قاعدة

 وتظهر تثبت بأصل الخلقة لآلدمي،: العصمة عند النعمان ضربان؛ مؤثمة: قال الغزالي
وعندنا إن المؤثمة والمقومة . وهي التي فیها النزاع، ال تثبت إال باإلحراز بالدار: ومقومة. اإلسالم

وعلیه سوى النعمان بین المسلم والذمي في . وال أثر لإلحراز بالدار. یتجاریان ویتعلقان باإلسالم
 .الذمة والقصاص وملك الحربي مال السلم

 ]ي اإلسالممعنى األمان ف[  ـ524 قاعدة
ُاألمان عند مالك ومحمد من باب الحسبة لمصلحة عائدة إلى اإلسالم وأهله، سببها اإلسالم، 
والتكلیف ملك أو اإلسالم، وأجازه اإلمام، فیصح من العبد المحجور كاألمر بالمعروف والنهي 

 .نهوعند النعمان من باب الوالیات المستفادة بالتكلیف والحریة فال یصح م. عن المنكر
 ]األصل فیما ال یحل بیعه أن ال یقوم[  ـ642 قاعدة

ّیحل بیعه أال یقوم لكن ثبت قضاؤه علیه السالم في الجنین بالغرة، فأخذ ال األصل فیما  
ّالمالكیة منه التقویم، كتقویم ما أتلف على الذمي مما ال یمنع منه، وما رعته الماشیة لیال مما لم 

  . والحق في الحكومة في الجراح ونحو ذلكیحل بیعه على الرجاء والخوف،
ٌالرزق إحسان مقید بالنظر [  ـ724 قاعدة َّ[ 

ٌالرزق إحسان مقید بالنظر، فیجوز تحویله بتعطیل جهته، أو وجود، أو ال منهما  وال یشترط . َّ
فیه األجل، وال معرفة مقدار ما یقابله، ویؤخذ من هؤالء السالطین بوجهه، ویحل للقضاة بخالف 

والوقف في األول، وباإلجارة فقط في الثاني والرابع، والوقف فقط في الثالث؛ إال أن . جارةاإل
   .یوقفوا على مصالح المسلمین التي ال تنفك قائمة

  

  طعمةاأل
  

 ]المفاسد سبب تحریم بعض األطعمة[  ـ824 قاعدة
دة أن األغذیة فكل ما نهي عنه فإنما نهي لمفسدة تحصل منه، والعا. النواهي معتمد الفساد

تنقل األخالق ألخالق المتغذى به، حتى قیل أن إتیان العرب من أكلها لإلبل ألن ذلك شأنها، 
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العرب أكلت اإلبل فأفادتها الحقد، والسودان القرود : وقیل أن أربعا أكلت أربعا فأفادتها أربعا
ولما كانت .  فأفادتها القساوةفأفادتها الرقص، واإلفرنج الخنازیر فأفادتها عدم الغیرة، والترك الخیل

سباع الوحش في غایة الظلم واالجتراء على الحیوانات ولغیر حاجة، ویختص الخنزیر منها بمزید 
حرص ورغبة نهي عنهما، وسباع الطیر دونها في ذلك، اختلف في اعتبار هذا الفصل فارقا 

 .والغایة إبعادا لمساوئ األخالق كالشافعي. قاطعا لإللحاق كمالك
 ]تحریم بعض األطعمة عقوبة[  ـ924 اعدةق
ـ إلى ـ ..وعلى الذین هادوا حرمنا ،فبظلم من الذین هادوا قد یحرم ما ال مفسدة فیه عقوبة 

المفاسد تختلف باختالف : ولقائل أن یقول. قال القرافي ولو كان لمفسدة لما حل لنا ببغیهم..
 ولباسه وشبه ذلك مما لم یحرم لصفته، بل ألعم األوقات والشرائع، وقد یحرم تعبدا كصید المحرم

 . خارج
 ] لسببه أوكل ما حل أو حرم فإما لوصفه[  ـ304 قاعدة

 إال بسببه كالمیتة لٕم فإما لوصفه، واما لسببه، فكل ما حرم لوصفه فال یحُل أو حرَكل ما ح 
وقد یقع التعارض . باالضطرار، وكل ما یحل بوصفه فال یحرم إال بسببه كالطیبات بالعقد الفاسد

في الوصف كالضبع لها ناب وكانت تباع في الحرم من غیر نكیر، وفي السبب كالعقد المختلف 
 .فیه فیكون ذلك موجبا للورع

 ]قد یعبر عن الكل باألعم األغلب[  ـ134 قاعدة
قالوا هي صفات للشاة  والمنخنقة والموقوذةقد یعبر عن األول باألعم األغلب كقوله تعالى

قلت وهذا أصل قول األصولیین فیما خرج عن الغالب . نها أعم ما یأكل الناس، والمراد الكلأل
أنه ال مفهوم له إجماعا، قالوا ویدل على إرادة الموصوف الهاء في النطیحة ألنه إنما سوغها 

 .عدم ذكره، إذ لو حذفت لم یدر أمذكر هو أم مؤنث
  ]البر من دواب البحرحكم میتة البحر وما یعیش في [  ـ234 قاعدة

اختلف المالكیة في میتة البحر أهي حالل باألصل أم مستثناة مما حرم من المیتة توسعة 
وانظر هل الخالف فیه مقصور . ورخصة، وعلیهما أكل كل ما یعیش في البر من دواب البحر

م ونحوها وعندي أن ما ال تدوم حیاته ممن یعیش األربعة األیا. على إذا مات في البحر أو أعم
یجري، وما یعیش في البر كما یعیش في البحر أو قریب من ذلك فإنه یعتبر ما مات فیه من بر 

 .ٕوان كان فیه خالف ففیما إذا مات في البحر. أو بحر
 ]وآخره..أول الورع [  ـ334 قاعدة

ل له أول الورع دع ما یریبك لما ال یریبك، وآخره ترك ما ال بأس به تقیة مما به بأس ال معقو
 .وراء هذین فافهم

 ]العمل بالراجح واجب باإلجماع[  ـ434 قاعدة
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العمل بالراجح واجب باإلجماع؛ فتسقط المفسدة المرجوحة للمصلحة الراجحة إذا تعذر الجمع 
بخالف ما اختلف فیه المالكیة وغیرهم من مخالطة یسیر الحرام بكثیر الحالل إلمكان الجمع 

 .باإلبراء والقسمة وغیرهما
 ]الحكمة من الذكاة[  ـ534 قاعدة

شرعیة الذكاة إلخراج الفضالت المحرمة من الجسد الحالل بأسهل الطرق على الحیوان، وفي 
وقیل . وعلیهما ذكاة ما ال نفس له سائلة. كون إزهاق الروح بسرعة أصال أو تبعا قوالن للمالكیة

لمريء والحلقوم أو بعض الخالف في أیهما المقصود األعظم، وعلیهما الخالف في ترك ا
وقیل الجراد أیضا مستثنى أیضا . وأجیب بأنه مستثنى. واعترض االستخراج بالجنین. األوداج

 .وفیه بحث
 ]سبب حلیة میتة البحر[  ـ634 قاعدة

أهي أصل أو مستثناة، وبني علیه ذكاة ما یعیش في . اختلف المالكیة في حل میتة البحر
 البر من دواب البحر

 ]اإلطناب في مقامات الخطاب یقوي قوة الجواب[  ـ مكرر364 قاعدة
اإلطناب في مقامات الخطاب یقوي قوة الجواب، فمن ثم احتج مالك على المنع من أكل 
الخیل بآیة النحل؛ ألنها وردت في معرض االمتنان على طریق التفصیل والبیان، فلو صلحت 

ن یقول انتفاء الصالحیة لغیرهما بعادة لغیر الركوب والزینة القتضى المقام ذكره، ولقائل أ
 .المخاطبین بالشرع المبین

 ]المذكور بحسب الخصوصیة أقوى[  ـ374 قاعدة
المذكور بحسب الخصوصیة أقوى من المراد بحسب الشمول والصالحیة، فمنفعة الصوف وما 

، وظاهر ما اسواألنعام خلقها لكم فیها دفء ومنافع للن یدفيء أوال بالمراعاة من منفعة اللبن،
في أول السلم األول من المدونة أن االعتبار في اختالف منافع الغنم بغزر اللبن والصوف 
ونحوها تبع، وأقل المراتب أن یتساویا، ألن تناول اآلیة للصوف ونحوه، وقد امتن علینا بالنوعین 

 .في أول السورة
 ]وحجیح ال یقطع حكم المرجالتر[  ـ384 قاعدة

وح بالكلیة، بل یجب العطف علیه جریح ال یقطع حكم المجرالقضاء بالت: يقال ابن العرب
وهذا ". الولد للفراش، وللعاهر الحجر، واحتجبي منه یا سودة: "بحسب مرتبته، لقوله علیه السالم

مستند مالك فیما كره أكله، فإنه حكم بالتحلیل لظهور الدلیل، وأعطى المعارض أثره فتبین مسائله 
 .ا رسمت لكتجدها على م

 ]تخصیص أمر بوصف ظاهر منفي عن اآلخر[  ـ394 قاعدة
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الفرق بین أمرین بتخصیص أحدهما بوصف ظاهر، في كون ذلك الوصف منفیا عن اآلخر، 
  .السیما في المتجاورین كاألنعام والخیل في آیة النحل، وفیه ما تقدم

  ]ارُالفعل المطلق یحمل على االختیار ال على االضطر[  ـ404 قاعدة
األصل حمل الفعل المطلق على حال االختیار ال االضطرار كقول أسماء ذبحنا على عهد 

قال ابن العربي هذه قضیة عین . فرسا فأكلناه، وبه تمسك الشافعي وبعض المالكیة  رسول اهللا
فتحمل على الضرورة التي كانت مسترسلة على أكثر زمانهم فعارض األصل بالغالب، السیما مع 

 .وفیه نظر. یل علیهم وقلتها لدیهمعز الخ
 ]حكم التسمیة عند الذبح[  ـ414 قاعدة

وعند محمد . ترك التسمیة عمدا إعراض عند مالك والنعمان، فال تؤكل الذبیحة، كالتهاون
 .اكتفاء باعتقادها فتؤكل، كالنسیان

 ]حكم الجنین المظنون موته بموت أمه[  ـ424 قاعدة
وعند النعمان في . أمه في حكم الجزء منها عند مالك ومحمدالجنین المظنون موته بموت  

ألنه روي . وقال ال وذكاة الحنین ذكاة أمه یحتمل المذهبین. فقاال ذكاتها ذكاته. حكم النفس
 .واألوجه وبالنصب. بالرفع وهو األكثر

 ]حكم ترك السنن على جهة العمد[  ـ434 قاعدة
  : ٕواذا لم یوجب. لعمد هل یوجب الفساد أو ال؟اختلف المالكیة في ترك السنن على سبیل ا

ّوخرج بعضهم علیه اختالفهم في ترك . فهل یوجب حكم السهو كالسجود في الصالة أو ال؟
  .أما التهاون فمضاد النیة. والصحیح أنها واجبة. التسمیة في الذكاة عمدا

  

  الصید
 

 ]المقصود بالتعلیم في حیوان الصید[  ـ444 قاعدة
علیم أن ینتقل الحیوان عن خلقه األصلي، فیصیر تصرفه بحكم الصائد، فیكون المقصود بالت

فكلوا  كاآللة له، فیشترط في كل نوع من ذلك ما جرى العرف فإنه ینتقل إلیه، واألصل في هذا
 .ّمما أمسكن علیكم

 ]األكل ال یبطل التعلیم[  ـ454 قاعدة
ولهما . وعند النعمان یبطل. ل منه الكلباألكل عند مالك ال یبطل التعلیم، فال یحرم ما أك

 .ألنه حینئذ إنما أمسك على نفسه كما في الحدیث. وهو الصحیح. مثله
 ]هل الترك فعل؟[  ـ464 قاعدة
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والصحیح أن الكف فعل، وبه كلفنا في . اختلف المالكیة في الترك هل هو فعل أو لیس بفعل؟
َّوعلیه إن مر . و ال؟ وهل الترك كالفعل أو ال؟هل الكف كاإلتیان أ: فیقال. النهي عند المحققین

فهل یضمنه المار . رجل بصید وقد رماه آخر فتمكنه ذكاته فال یفعل، حتى یجده صاحبه مات
أو ال؟، ومن قدر على تخلیص نفس أو مال ولو بشهادة أو وثیقة أو مواساة واجبة، كالشربة، 

ٕوالخیط للجائفة، وارسال فضل الماء، واعطاء ما یقی م به حائطه من عمد وآجر، والولي القریب ٕ
وهي منزلة . إذا رجع علیه بصداق المرأة لعیبها بالفيء فقیرا ففي إغرامها إیاه قوالن، ونحو ذلك

بین منزلتین، ألن فوقها أن یقطع له وثیقة بحق فیضیع، فال یختلفون في الضمان، ودونها أن 
التعدي على السبب هل : "وهي قاعدة . انیقتل شاهدیه فیكون فتعدیا على السبب یضعف الضم

 ." هو كالتعدي على المسبب أو ال؟
 ]إذا عاد الشيء إلى حاله[  ـ474 قاعدة

اختلف المالكیة . إذا عاد الشيء إلى حاله بعد االنتقال عنها، فهل یعود علیه حكمها أو ال؟
بن الكاتب قول ابن أو یشتریه ثم یفر فیستوحش، وأبى ا: قال ابن المواز. فیه كالصید یصید

  .المواز كاألرض یشتریها، فإن أحیاها فتركها حتى عادت إلى حالها فقوالن
  

  األضحیة
 

 ]حكم األضحیة[  ـ484 قاعدة
. نظر مالك ومحمد في األضحیة إلى انتفاء أمارة الوجوب في نفس المشروع بإباحة التناول

 كالصالة والصوم والرمي والفطر وهو َّوالنعمان إلى عالماته في وقته، فإنه تأقت بأیام النحر
 .ظاهر المدونة

 ]؟النقص الذي یوجب زیادة هل یجبر بها[  ـ494 قاعدة
اختلف المالكیة فیه، وعلیه اختلفوا في فضل . النقص الذي یوجب زیادة هل یجبر بها أو ال؟

 .الفحل على الخصي، لما فیه من صالح اللحم
 ]هل الهرم مرض؟[  ـ504 قاعدة

َِهل هو مرض أو ال؟ وعلیه إجزاء الهرمة في الضحیة، والمنع، أو : مالكیة في الهرماختلف ال
  .ال، كالزكاة

  

  األشربة
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 ]الخمرفي تحریم العلة [  ـ514 قاعدة

وعند النعمان لعینها، فال . الخمر عند مالك ومحمد محرمة لإلسكار، فیلحق بها كل مسكر
   .یحرم من غیرها إال اإلسكار

  

  األیمان
  

  ]حكم التعلیق واالستثناء في األیمان[ ـ  452 دةقاع
قال الغزالي في الوسیط . التعلیق عند المالكیة مطلقا والشافعیة شرط االمتناع به یمین حقیقة

إن قال إن حلفت بطالقك فأنت طالق ثم قال إن دخلت الدار فأنت طالق، طلقت للحال، بخالف 
أدرجه في  ثم رأته الشافعیة یمینا شرعیا ف.لینوقال القرافي یحنث في الحا. إذا طلعت الشمس

وزعم المالكیة أنه عرفي فلم . ثنى عاد كمن لم یحلفتحلف واسعموم قوله علیه السالم من 
صفة اهللا عز وجل، بخالف إن شاء هذا الحجر خالفا لسحنون فإنه رآه نادما أو في له تدخ

  . ند المحققینهازال، ولعبد الملك إذا ردهما إلى الفعل، وهو تفسیر ع
  ...]حكم التحلیل[ ـ 453 قاعدة

  .التحلیل عند محمد ممنوع، فال یحلل، وعند النعمان مشروع فیحلل، وعند مالك مكروه فقوالن
  ]مدى تأثیر النیة في األیمان[ ـ 454 قاعدة

وتخصص العام، ولذلك قالت المالكیة یكفي في المحاشاة مجرد النیة،  النیة تقید المطلق
ف الحنفیة في االلتزام وتعمیم المطلق وتعیین المجمل، وتصرف إلى المجاز ، وال ونذكر خال

تنعقد سببا بدال من اللفظ، ولذلك ال تنفع في االستثناء بالمشیئة، وال یستثنى بها من نص، 
  .بخالف الظاهر، بخالف بین المالكیة فیه

  ]مدى تأثیر النیة في صرف اللفظ عن موضوعه[ ـ 455 قاعدة
فال تؤثر النیة في صرفه عن موضعه، ألن النیة ال  ظ ال یجوز دخول المجاز فیهكل لف
.  إلیه لعلة على ما یأتي من خالف المالكیة فیهلفظ إلى المعنى إال إذا جاز العرفتصرف ال

  .فهذه قاعدة شرعیة والتي قبلها لغویة
  ]یجب توحید اهللا عز وجل بما لم یجعله لغیره من التعظیم[ ـ 456 قاعدة

 ما جعله، والصحیح أن الیمین یجب توحید اهللا عز وجل بما لم یجعله لغیره من التعظیم دون
في التوسل إلیه بمخلوق، وأجازه آخرون، وال حجة في أقسام التنزیل إذ من األول، وتردد بعضهم 

  . ال حجر هنالك، ومن ثم لم یجب اإلضمار فیها على األصح
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  ]وضعا إنشائیة معنىالیمین جملة خبریة [ ـ 457 قاعدة
 وضعا إنشائیة معنى، متعلقة بمعنى معظم عند المتكلم، مؤكدة بجملة الیمین جملة خبریة

قها على طالقسم من غیر ذكر الجواب، فإ من تكرار الاوهذا القید تحرز.  من غیر جنسهاأخرى
تزم لها على ، إذ لو حلف بها لم یلزمه شيء، وعالمتها أنه ملمجاز]* والنذر[ق والعتاق الطال

  . الحالف على تقدیر الحنثكماتقدیر الشرط 
  )1ن(*) (
  ]متى تنعقد الیمین[ ـ 458 قاعدة

 جده على قصد إظهار التحقیق، والحنث الیمین عند الشافعي خبر مقرون باسم اهللا تعالى
 ون باسم اهللا قابالوعند مالك والنعمان خبر مقر. منعقدةجوب الكفارة، فالغموس عنده شرط في و

  .عقد ألن الكذب ال یقبلهللتحقیق فال تن
  ]ُیحمل كالم المتكلم على عرفه[ ـ 459 قاعدة

 والمعامالت واإلقرارات وسائر ات، فإن لفظه یحمل على عرفه في الشرعیكل متكلم له عرف
فمن ثم خصص قولع علیه السالم من حلف واستثنى عاد . والخاص مقدم على العام. التصرفات

 ألنها الشرعیة، فإن المراد قوله إن شاء ،لیمین باهللا تعالى خالفا لمحمد والنعمانكمن لم یحلف با
شروط أحوال عدم مووجه تسمیته أنه مخرج من ال. إجماعااهللا، ألن إال ال تبطل حكم الیمین 

  .خرج لبعض المستثنى منهم الشرط كاالستثناء
  ]مدى التخصیص والتقیید في صیغة الیمین؟[ ـ 460 قاعدة
وخالف .  بإحدى الدالالت الثالثز عند مالك ومحمد التخصیص والتقیید في مدلول اللفظیجو

 أال یأكل فله تخصیصه إن خصص وتقییده إن قید ببعض فمن حلف. النعمان في االلتزام
زاما فال تنفعه النیة ویحنث تلاوعنده الفعل یدل على المأكول . همادالمأكوالت، فال یحنث بغیره عن

  .هذه قاعدة اللغة]*و[كوالت، ألن المجاز ال یدخل في النصوص، بجمیع المأ
  2ن(*) 
  ]الحالف باللفظ العام[ ـ 461 قاعدة

 باللفظ العام، فإن قال أردت بعض أنواعه ال یلتفت إلى نیته، قال القرافي یسأل الحالف
تكون مؤكدة للمراد غیر صارفة عن غیره، ومن شرط المخصصة أن ویعتبر العموم، ألن النیة 

 على ما بقي بعد اإلخراج، إذ من یتهنٕوان قال أردت إخراج ماعدا هذا النوع حملت . صارفة
وهذا المقام ال . قاله األئمةو  المقیدةشرط المخصصة أن تكون نافیة لمقتضى اللفظ بخالف

ٕشرط التخصیص منافاة حكم الخاص للعام واال فهو تقیید، فإذا : قلت. یحققه أكثر مفتي العصر
 فإن قلنا بعمومه یتناول المسفوح وغیره، وال ،حرمت علیكم المیتة والدم اهللا عز وجل قال

ٕ لموافقته له خالفا ألبي ثور، وان قلنا بإطالقه تقید، فمن ثم أو دما مسفوحا یتخصص بقوله
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أعني من الخالف في الواحد المعرف أهو عام أو . قام القوالن في تحریم الدم غیر المسفوح
  .مطلق

  ]ّالسبب المثیر للیمین یقوم مقام النیة[ ـ 462 قاعدة
 فیقدم على اللفظ تخصیصا وتعمیما عند ، النیة عند عدمهاّالسبب المثیر للیمین یقوم مقام

مالك وأحمد خالفا للشافعي والنعمان، وبالتعمیم یبطل قول من بنى الخالف على الخالف في 
ألن أحدا لم یقل بتعمیم الحكم فیما هو أعم من . ؟هل یحمل علیه أو ال: اللفظ الوارد على سبب

  .اللفظ
   ]ُهل یحمل المطلق من األلفاظ على العوائد أو على مقتضى اللغة[ ـ 463 قاعدة

على العوائد أو على مقتضى اللغة، فإذا حلف  لفاظاختلف المالكیة في حمل المطلق من األ
یلزم الركوب إلى أقرب المواضع فینزل قیل بالمشي في موضع ال یبلغ فیه إال بعد ركوب البحر، ف

  .ویمشي وقیل یركب إلى الموضع المعتاد في السفر
ٌالعرف قولي وفعلي[ ـ 464 قاعدة ٌ[  

ٌالعرف قولي وفعلي ة بعض أنواع مسمى اللفظ، وهو غیر معارض سالب، فالفعلي غلبة مٌ
 یأكل الخبز وال نیة للوضع فال یقدم على اللغة على مشهور مذهب مالك، فلو حلف الملك أال

 ،والقولي مفرد ومركب. * ألن اللفظ لم یختص بالحوار، حنث بالجریش*له، وعادته الحوار
استعمال جملة لمعنى في والثاني . األول في بعض أفراد الحقیقة كالدابة أو في الخارج كالغائط

قصد عدم  ت،ألقضینك رأس الشهر:  كقولك،سیاق بحیث تصیر فیه أشهر مما تقتضیه اللغة
التأخیر عن هذه الغایة ال الفعل فیه، وهو غیر البساط، ألن البساط حالة یتقدم الحلف تختلف 

 والقولي كله مقدم عند المالكیة على اللغة. صورها، وهذا مفهوم من اللفظ مع الجهل باألحوال
     .مسماهع أنواغلبة استعمال اللغة في غیر مسماه وبین غلبة مالبسة بعض ففرق بین  ،اناسخ له
  )2ن(الحواري (*) 
  ]متى یترتب البر أو الحنث في األیمان[ ـ 465 قاعدة

النیة إذا كانت مما تصلح أن یراد  : هكذامشهور مذهب مالك ترتیب مقتضیات البر والحنث
 ألن القاصد البد له من نیة وقد ینساها فیدل ،اللفظ بها مساویة أو زائدة أو ناقصة، ثم البساط

 . ألنه قد یظهر مقتضاه ظهورا بینا وقد یخفى، وقد یكون ظهوره وخفاؤه باإلضافة،یهاالمحرك عل
لغة، وقیل ال یعتبر ثم العرف، أعني ما عرف من مقاصد الناس في أیمانهم، ثم مقتضى اللفظ 

 مقتضاه لغة أو عرفا أو شرعا إن ىل علإذا فقدت النیة والبساط هل یحم، وقال ابن بشیر العرف
ا یقاد البعیر م المعلوم كقوله ألقودنه كنا، فأماهذا فیما كان مظنوقال ابن رشد . ة أقوال ثالث؟كان

 المقصود به خالف اللفظ، فال خالف لك، فهذا یعلم أن ذبهشن علیه النجوم في القائلة ووألعرض
  .* یحمل على القصدهأن
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  )2ن(المقصود (*) 
  ] األیمان؟ُمتى یعتبر اللفظ شرعیا أو عرفیا في[ ـ 466 قاعدة

 * في غیر موضوعهغلب استعماله له وأفظ شرعي إذا كان من وضع الشرع ّلإنما یقال ل
 وما أطلق الحین والدهر أسبق إلیه من غیر قرینة بخالف استعمال **حتى یصیر ذهن المتشرع

، وكذلك العرفي، وبذلك  فیهلغیر ما وضع له مرة أو مرات قلیلة فإن ذلك ال یوجب كونه شرعیا
 أن ذلك سنة، فعل شیئا حینا أو زمانا أو دهرایطل ما وقع في مذهب مالك فیمن حلف أال یب

ل على العرف فیما یرید، فإن أنه یحموقول النعمان وأحمد أن ذلك ستة أشهر، ویصح قول محمد 
  .لم یكن فعلى أقل ما یصدق علیه االسم لغة

  ) 2ن(المشرع )     (**) 2ن(موضعه (*) 
  ] یختص اللفظ لغة بحالةال[ ـ 467 قاعدة
 قصد الناس إلى استثناء حالتي النسیان لم یثبت فقال مالك .ال یختص بحالة لغةاللفظ 

.  واإلكراه، فهي على مقتضى اللفظ: لقلنا"ال طالق  في إغالق"والجهل عرفا، ولو ال الحدیث 
   .هذه حاالت مستثناة عرفا فهو خالف في شهادة: وقال محمد
  ]قبل النیة عند ظهور مخایلهاُت[ ـ 468 قاعدة

، وذلك بحسب قرائن األحوال، ائل تدل علیهاإذا ظهر لها مخأصل مذهب مالك قبول النیة 
  .ٕوانما یقع الخالف في بعض المسائل على الخالف في الشهادة باحتمال نیته

  ]یجوز أن ینوي باللفظ ما یحتمله لغة[ ـ 469 قاعدة
 من تقیید أو تخصیص ومجاز ونحو ذلك إجماعا إال في  لغةیجوز أن ینوي باللفظ ما یحتمله

 ال ظاهرا وال باطنا ألنها شرعت لیهاب اإلقدام علیها، وذلك یؤدي األیمان على الحقوق فال یقبل
 *واستثنى بعض المالكیة المدعى علیه وهو صغیر أو قد قضى. إلى إلى إبطال هذه الفائدة

قال ابن الحاجب والیمین باهللا على . لقواعد ال تعتبرهفجعل له التخصیص بالنیة ألن طلبها ظلم وا
على وثیقة حق على األظهر  وفیما غیرها على نیة المستحلف فیما كان ]**و[نیة الحالف، وهي 

ا فهي على نیة المستحلف ثم التي على نیته إن كان مما یقضى فیه هثالثها إن سئل فی. سواها
 وثم مرافعة أو بینة ،إن خالف فیهما ظاهر اللفظ النیةبالحنث وهو الطالق والعتق مطلقا خاصة ف

قال . أو إقرار ولم تقبل بأن تساوت قبلت بیمین، فإن لم یكن ذلك وكان احتماال قریبا قبلت
  . وصاحب الحقالحاكمالمستحلف یصدق على : القرافي

  )2ن  (**) ()2ن(وهو معین أو قد مضى (*) 
     ]عامالعرف العرف خاص و[ ـ 470 قاعدة

، واتفقا على العرف العام كالنقود مذهب مالك اعتبار العرف الخاص كالبساط خالفا للشافعي
  .والمنافع
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  ]البر بأكثر ما یحتمله اللفظ والحنث بأقله[ ـ 471 قاعدة
قال ابن أبي زید ألن اهللا . ، والحنث بأقلهّالمشهور من مذهب مالك أن البر بأكثر مما یحتمله

جماع على  نكح اآلباء واإل النكاح، وحرم ما*د زوج، ثم ال تحل إال بأكمل إال بعّحرم المبتوتة
  .بالعقد، فما یحرم الشيء فیكفي فیه الیسیر وما یبیحه یطلب فیه األقصىوقوعه 

  )2ن(إكمال (*) 
  ]االستثناء من اإلثبات نفي، وبالعكس[ ـ 472 قاعدة

بس لالفا للنعمان، فإذا قال ال أ وبالعكس ختقرر في األصول أن االستثناء من اإلثبات نفي
إال الكتان قال الشافعي یحنث بالجلوس عریانا فجعلوه شیئا من الملبوس فیكون محلوفا علیه، 
وقال المالكیة ال یحنث فجعلوه استثناء من الحلف فال یكون محلوفا علیه، وبه أفتى الطرطوشي 

افعیة إذ ذاك، فاتفق مالك أللعب إال هذا الدست فخلط علیه، واختلف فیه الشفیمن حلف 
  .والنعمان فرعا ال أصال، وقال الشافعي أصال ال فرعا

  ]االستثناء من النفي إثبات إال في الشروط واألیمان[ ـ 473 قاعدة
 إال في الشروط واألیمان، هذا مذهب مالك، قال القرافي في االستثناء من النفي إثبات

  .وللشافعي قوالن في األیمان
  ]حكم المانع العقلي أو العادي أو الشرعي[ ـ 474 قاعدة

حلق  قوالن، كمن  فیه وفي العادي والشرعي للمالكیةالمانع العقلي قبل التمكن معتبر اتفاقا
طالق، ألن الناس إنما یطلقون األیمان على الفعل ق فماتت أو غصبت ما لم یفرط في اإللیطل

 قال القرافي ومعنى في . في غیره، ولما وقع االضطرابالممكن، فالعقلي غیر محلوف علیه
  .الموت قولهم متعذر عقال إن جعله خارق للعادة إلمكان أن یحیى فیفعل

  ]إكراه لحالف رضا بالحنث[ ـ 475 قاعدة
والمشهور أن الخوف على الغیر : ابن بشیر.  بالحنث رضى*فلحاأن إكراه الالصحیح 

  .كالخوف على النفس وفي اإلكراه بالمال قوالن
  )1ن(فاعل ال(*) 
  ]كل ما له ظاهر فإنه یصرف إلیه إال لمعارض[ ـ 476 قاعدة

 إال عند المعارض الراجح كانصراف العقود إلى غالب كل ما له ظاهر فإنه یصرف إلیه
  .ٕالنقود، واال فال یترجح إال بمرجح كنیة العبادة لتخصیصها أو بیان جهتها

  ]سبب الكفارة[ ـ 477 قاعدة
 شرطها، فیجوز قبل الحنث، قال محمد بالمال،  والحنث، ومحمد الیمینسبب الكفارة عند مالك
وبناه بعض المالكیة على الخالف في أن الحنث ركن أو شرط في . وعند النعمان الحنث فال
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 نفي العقد الوالمعتبر على الجمیع في توجه الكفارة ما ینقض . إیجاب الحكم فتجیئ ثالثة أقوال
  .ث، فمن ثم لم تتكرر بتكرره، وتكرر اإلثم بتكرر الفعل المنهي عنهالفعل إلباحة الیمین والحن

  ]األصل في الكفارة أن تكون مع اإلثم[  ـ478 قاعدة
، ألن التكفیر فرع التأثیم والخطأ والحنث ونحوهما األصل في الكفارة أن تكون مع اإلثم

  .مستثنى لمعنى آخر
  ] أو الشرطسببال على حكمحكم تقدم ال[ ـ 479 قاعدة

 .ٕ على سببه اتفاقا، كتقدیم العفو على الجراحة، واسقاط الشفعة قبل البیعفعللم اال یجوز تقد
على السبب  أو تقدم علیهما أو  صح،في تقدمه على شرطه قوالن للمالكیة، فمتى تأخر عنهماو

مین ، والكفارة بین الیكالزكاة قبل الحول بخالف الصالة ألن وقتها سبب بطل، وعلى الشرط قوالن
والحنث، ولم یختلف في العفو بعد الجراحة لفوات مصلحته بالموت وال في الشفعة بین البیع 

  . على أن في كونه شرطا نظر*واألخذ
  )2ن(اإلجارة (*) 
  ]یجوز تخصیص القواعد بالمصلحة[ ـ 480 قاعدة

  . بالمصلحة كما تقدم في العفو بعد الجراحة**تخصیص العوائد *]یجوز[
  )2ن(القواعد   (**) 2ن(*) 
  ...]الیمین ال تغیر حكم المحلوف علیه[ ـ 481 قاعدة

 في إباحة وال منع خالفا للنعمان، حتى  ال تغیر حكم المحلوف علیه ومحمدالیمین عند مالك
 ویصیر ذا جهتنین كالصالة في الدار ،زنین وجب علیه ألأوعلیه ت محرال أصلي إن من قال 

ه بالكفارة أم یلعهل یجب حالال : ّقبل الحنث وأن من حرم شیئایر فالمغصوبة، وینبني علیه التك
  ال؟

  ]نفي الحكم عن االسم ال یمنع من إطالقه علیه[ ـ 482 قاعدة
 على مشهور مذهب مالك، فالبیع الفاسد بیع نفي الحكم عن االسم ال یمنع من إطالقه حقیقة

ا سمي بیعا في الشرع ٕانمنع، و أنه یمٕ أال یبیع به وان لم یفت، والشاذحقیقة فیحنث من حلف
مجازا واتساعا فال یحنث إال أن یفوت، وكذلك القول في العرف، ومن ثم اختلفوا في إدخال 

ٕ دخل وان القیاس الفاسد في حد القیاس ألنه لیس بمشترك بینهما قطعا، فإن كان القدر المشترك
  .كان مجازا لم یدخل، فالعرف الحاصل به ذلك شرع الشرع

  ]حكم الفرع القریب حكم األصل[ ـ 483 قاعدة
 من مذهب مالك فیمن حكم الفرع القریب معناه من معنى األصل حكم األصل على المشهور

بخالف ، حم بالمرق، والعنب بالزبیب، والتمر بالنبیذحلف أال یأكل القمح حنث بالخبز، والل
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ّ وحرم على بني إسرائیل  فدخل شحمه،ّحرم اهللا عز وجل لحم الخنزیر: قال ابن أبي زید. العكس
  . االسم والقصدانتقالالشحوم فلم یمنعها اللحم، وقیل یراعى 

  

  النذور
  

  ]ال یؤثر النذر إال في مندوب[ ـ 484 قاعدة
، ، فما ال رجحان في فعله في نظر الشرع ال یؤثر فیه النذر في مندوبال یؤثر النذر إال

  .وبالعكس
  ]ّ یكون ضمه إلى غیره راجحاقد یكون الفعل راجحا وال[ ـ 485 قاعدة

، كالصالة ال رجحان في ضمها إلى ّقد یكون الفعل راجحا وال یكون ضمه إلى غیره راجحا
 كالصوم والوقوف بعرفة، والركوع بل قد یكون الفعالن راجحین وجمعهما مرجوح. الصوم شرعا

ساجد على غیرها أو والسجود والقراءة، كما یكون راجحا كالصوم واالعتكاف، واعتقاد رجحان الم
بعضها على بعض ال یوجب رجحان ضم الصالة إلیها إال بدلیل كما في المساجد الثالثة، هذا 

  .أصل مالك وفیه خالف
  ]النذر یغیر حكم الشيء[ ـ 486 قاعدة

خراج المندوب إلى الوجوب لم یكل اهللا تعالى من أحكامه إلى اختیار عباده إال إ: قال القرافي
والحرام إلى اإلباحة بالنكاح ض بإخراج المباح إلى التحریم بالطالق والعتاق، بالنذر، وبمعتر

ما الشيء یعرض له : سبب حكم عنده وهي قاعدة: فإن قال أسباب حكم عندها، قیل. راءوالش
 بید أن الغزالي واللخمي وغیرهما ربما قسموا أحكام ، آخرینقله عن حكمه األصلي إلى حكم

وارض؛ والوجه أن ال یفعل ذلك، وأن یتوقف باألمر عند حكمه الذي الشيء على حسب بعض الع
 تثبته المالكیة وینكره  ألن االلتفات إلى المصلحة من قبیل المرسل الذي،هو له من حیث هو

   . من الوقوع فیهٕان قل من یسلم منهمالجمهور باللسان و
  ]نهالنهي عن العبادة إذا كان لمعنى في غیره أو في عی[ ـ 487 قاعدة

 * كنذر الصالة في األرض االنعقاد اتفاقا لم یمنعا في غیرهالنهي عن العبادة إذا كان لمعنى
واختلف في نذر . ٕالمغصوبة، واذا كان لمعنى في عینه امتنع كنذر الصوم في الحیض أو اللیل

ي، صوم العید وأیام التشریق، فقال النعمان من األول فیقضي، ومالك ومحمد من الثاني فال یقض
وترددت الشافعیة في انعقاد الصالة في األوقات المكروهة ولزومها بالصوم، وقالت المالكیة من 

صوم یوم الشك نفال ویلزم ]** جوزی[، وقالوا أحرم في وقت منع قطع، مقتضاه أال یلزم النذر
  .نذرا، وترددت الشافعیة كالصالة
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  2ن)   (**) 2ن(الدار (*) 
  ]على قصد التقربالنذر التزام [ ـ 488 قاعدة

 اهللا مریضي، فهذا قاصد للتقرب ، فمن قال هللا كذا أو إن شفىالنذر التزام على قصد التقرب
فله التزام، فأما إن قال إن دخلت الدار وهو المعبر عنه بنذر الغضب واللجاج فقال محمد إنما 

ى یمینا في اهللا، ، وهو یسمیذكر الصوم مثال لمنع نفسه من الدخول فقد تحقق فیه معنى الیمین
وكد باسم یفال یخرج منه إال بالكفارة، واعترضه الغزالي على شفوعیته بأن الیمین عنده إخبار 

 ىاهللا، ومجرد المنع ال یقوم مقامها في الكفارة، كما لو قال إن فعلت فأنا یهودي، وبقاعدة أخر
  : وهي

  ]أسباب الكفارة البد من االحتیاط فیها[  ـ489قاعدة 
ٕب الكفارة البد من االحتیاط فیها، إذ لیس لنا وضع األسباب الموجبة للعبادات، وانما أن أسبا

 اهللا تعالى *إلینا فهم األسباب الموضوعة والتصرف فیها، وقد أوجب الشرع الكفارة بابتذال اسم
في معرض إخبار كذب فكیف تعلقه بالنذر، والمشهور من مذهبه مخیر بین الوفاء والكفارة، ألن 

وعنه یلزم الوفاء بما التزم .  الكالم یمین، ألنه عقد منع، وآخره نذر ألنه التزام، وال رجحانأول
   . إلى األولرجعوحكى الغزالي عن النعمان أنه . كمالك والنعمان

  )2ن(أسماء (*) 
  ]حكم من تصرف فیما یملك وفیما ال یملك[ ـ 490 قاعدة

   .فیما یملك دون ما ال یملكمن تصرف فیما یملك وفیما ال یملك نفذ تصرفه 
  ]یعتبر في النذر التزام ما هو من جنس القربة[ ـ 491 قاعدة

، وزاد المعتبر عند مالك والنعمان في النذر التزام ما هو من جنس القربة: قال ابن العربي
أصحاب محمد بقصدها فیخرج نذر اللجاج، وهو ما علق على شرط رغبة أو رهبة، ألن 

 یرده، وانظر عموم ذلك التعریف یقولون ما ال یفعلونس، وعموم قوله تعالى المقصود منع النف
  . مع خصوص هذه العلة

  ]ما أوجب اإلنسان على نفسه ال یكون آكد مما أوجبه اهللا علیه[ ـ 492 قاعدة
 مما أوجبه اهللا علیه، دعند مالك ما أوجب اإلنسان على نفسه ال یكون آك: قال ابن الكاتب

قلت معنى ما في المدونة عندي فیمن مشیها لیس بعورة، .  المرأة خالفا للمدونةفال مشي على
  .الفریضة أیضا على المشهورحج وهو الزم في 

  

  النكاح
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  ]من حي النظر إلى المعاوضة وغیرها: العقود ثالثة[  ـ493 قاعدة
هما یخالن  مقصودة المعاوضة كالبیع، فیمتنع فیه الغرر والجهالة، ألن:العقود على ثالثة 

ومقصود لغیرها، وهي فیه بحكم البیع . َّبمقصوده من التنمیة وغیرها، بل هما مظنان للتلف
وما ال معاوضة فیه كالهبة والوصیة فیجوز فیه . كالنكاح، فیجوز فیه ما ال ترتفع معه خلوه عنها

ث، وهما في ومشهور مذهب مالك أن الكتابة كالثاني والخلع كالثال. هذا هو األصل. الغرر كله
ٕالقیاس واحد، ألن العوض لیس مقصودا في أصلهما، وانما وقع لغرض الفداء، أو لم یتعلق به 

  .حق اهللا عز وجل فیخاف إخالءه كالنكاح، فوجبا أن یكونا كالثالث
  ]متى یمتنع الغرر من العقود ومتى ال؟[  ـ494 قاعدة

ناع الغرر فیه إال ما استثناه كل عقد وضع على المعاوضة وبني على المكایسة فاألصل امت
وكل عقد وضع . الدلیل، كجهالة أساس الدار وقطن الجبة وما ال تنفك البیاعات عنه في الغالب

. للمعروف وأسس على اإلحسان، فاألصل أال یمتنع الغرر فیه كمالك خالفا للشافعي وابن حنبل
ّكثیر، كالنكاح على ما عین وما فیه شائبتان أصل مذهب مالك جواز الغرر الیسیر فیه دون ال

جنسه دون نوعه، والكتابة على ما أوسع من ذلك یسیرا، والخلع كثیرا، بل المشهور جواز الغرر 
  .فیه على اإلطالق

  ]متى تمتنع الجهالة والغرر من العقود؟[ ـ 495 قاعدة
عقد كل عقد ال ینافي مقصوده الجهالة والغرر فاألصل أال یمتنع الغرر فیه كالهبة، وكل 

واختلف في النكاح والكتابة . ینافي مقصوده الجهالة والغرر فاألصل أن یمتنع الغرر فیه كالبیع
  .والخلع والصلح بأي القسمین یلحق

  ]الصریح والكنایة في العقود[  ـ496 قاعدة
  والكنایة القریبة ما صلح،ّالصریح في كل باب ما دل على معناه لغة أو شرعا أو عرفا

. والبعیدة ما لم یصلح مما أرید به المعنى. مجازا، وكالهما متفق على حكمهاستعماله فیه 
ّورد بأنه ال یخطر . فقیل ألنه طالق بالنیة، وقیل باستعمال جدید. ومشهور مذهب مالك اعتباره

وقیل إن .  واللفظ ال یصلحبالبال، والشاذ سقوطه، وبه قال األئمة، ألن الطالق بالنیة ال یلزم،
 على أن اللغات توقیفیة أو إصطالحیة، ولما لم یجزم المحققون بأحدهما جوز مالك الخالف فیه

 عنهما ادث أو بإطالق ال حقیقة وال مجاز، إال أهن الصحیح أن اللفظ قد یعرىذلك إما بوضع ح
  .كما قبل االستعمال

  ]استعماالت اللفظ[ ـ 497 قاعدة
ٕ، واذا استعمل في غیر ما وضع له تیاإذا استعمل اللفظ فیما وضع له لزم في القضاء والف

مجازا لزم في القضاء دون الفتیا، إال أن یدل دلیل على إرادة المجاز فال یلزم في القضاء أیضا، 
أنه ال یلزم في الفتیا ویلزم في مالك مذهب ومشهور . ستعمل في شيء فهو الهزلٕواذا أطلق ولم ی
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 على الهزلالظاهر ما لم یدل دلیل أن  على القضاء في النكاح والطالق والعتاق لشرفها، بناء
   .وفیه بحث
  ]الصریح في باب ال ینصرف بالنیة إلى باب آخر[  ـ498 قاعدة

ء في ذلك  عند مالك ومحمد، سواّكل صریح في باب فإنه ال ینصرف بالنیة إلى باب آخر
 األعمال،  إبطال، ووقوة الصراحة توجههحق الصراحة، ألن انصرافالقضاء والفتیا، رعایة ل

وینصرف بالنیة إلى بعض ذلك الباب كالتخصیص والتقیید ونحوهما، وذلك في الفتیا ال القضاء، 
بخالف الباب األجنبي  فیستویان جمعا بین األلفاظ والمقاصد ة بینة النیة قرین]*تعضد[إال أن 

  .فإنه كالنسخ، وانظر هذا مع ما في الباب مع ما في القاعدة قبل التي قبله
  والمثبت ما رأیته مناسبا) تقصد(في النسختین (*) 
  ]الصبي وأهلیته للخطاب[  ـ499 قاعدة

 عند المالكیة َّالصبي أهل للخطاب باإلباحة والندب والكراهة، فمن ثم انعقد نكاحه وبیعه 
 ]*سببا[َّ دون الوجوب والتحریم، فمن ثم لم ینعقد طالقه وعتقه ألنهما  إباحة،]*سببا[ألنهما 
تكتب للصبي حسناته وال تكتب علیه سیئاته، وحكي عن بعض المبتدعة :  قال عمرتحریم،

  .     خالف هذا، وال یلتفت إلیه
   في الموضعین1في ن) مبنا(*) (
 حكمین قتضيالمقاصدي قد ی النظر[]مدى نفوذ تصرفات الصبي والسفیه[ ـ 500 قاعدة
  ]متضادین

ما على مصالحهما، وتنفذ وصایاهما صونا السفیه والصبي ال تنفذ تصرفاتهما صونا لماله
 على المصلحة ردت لم ینتفع بالمال بعد الموت، فصون المال ولالهما، إذ حهما على مالصلم

ى الرد والتنفیذ على مذهب مالك، وتسمى هذه القاعدة بجمع الفروق،  وهو مقتض،معنى واحد
  .وهو أن یكون المعنى في نظر الشرع یقتضي حكمین متضادین

  ] في التزویجوالیة الجبرعلة [ ـ 501 دةقاع
 أو البكارة عالمتها عنده ّعند مالك ومحمد إن والیة المجبر معللة بالمالیة أو الجهالة والصغر

  .البغي بالصغر أو الجهالة والصغر عالمتها
   ]ما هي علة الجبر في التزویج؟[ ـ 502 قاعدة

، م االختبار والحیاء الداعي إلى االنقباض أهي البكارة أو عد:اختلف المالكیة في علة الجبر
في مجلس ولي العهد نفي اإلجبار ألزمت : قال عبد الوهاب. وعلیهما جبر العانس والثیب بالزنا

الذي قاله مقتضى وهذا إذا تكرر منها الزنا حتى خلعت جلباب الحیاء فالتزمته، وقال ابن بشیر 
لقاعدة الكلیة، وقد أنكر بعض الناس التفرقة بین ، ولعل ما في الروایات مبني على طرد االتعلیل

الجبر، وقال إنما عول اللخمي في فیه ممن فیه عقد حریة  من له انتزاع ماله ومن لیس له ذلك
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، وهذا باطل ألنه قد یعلل بعلة، فإذا على قوله ال یجبر المكاتبة ألنه ال یقدر على انتزاع مالها
 قراءة هة یجیب معتمدا على علة أخرى كما علل كراسئل عن صورة لیس فیها تلك العلة فقد

  .لك للفذ أیضاذ التخلیط على المقتدین ثم لم یجوز بةالسجد
  ]السفه علة الحجر[ ـ 503 قاعدة

فه علة للحجر فیثبت كونه علة للرد، وال معنى لتوسط الحجر، وألنه حكم، ّثبت كون الس
ء، فتمضي أفعال المولى علیه إذا ظهر فالسفه علة للرد، والرشد علة اإلمضا. والسفه وصف

  .رشده، وللمالكیة قوالن، وترد أفعال السفیه غیر المولى علیه، وأكثرهم على خالفه
  ]علة الوالیة في النكاح على المرأة[ـ  504 قاعدة

 بنقص األنوثة والمیل إلى الرجال، یزداد ببلوغهما،  أن والیة النكاح على المرأة معللعندهما
وعنده معلل بالصغر أو الجهالة، والصغر عالمتها كما كان عالمة العجز . لوالیة عنهافال یزیل ا

  .عن حقوق اهللا عز وجل فتزول بزواله
  ]من یزوج الیتیمة[  ـ505 قاعدة

ٕ، والیه  فاختصت بمن له نهایة النظر كالجبر فال تزوج الیتیمة، للصغیر حالة نهایة العجز
وقال النعمان وبعض المالكیة یزوجها .  ألنه عنده ابن یجبررجع مالك، وقال محمد یزوجها جدها

إذا خیف علیها الفساد، أجمع المتأخرون أنه یجوز : ابن بشیر. الخیار إذا بلغتولها كل ولي 
  .وزاد بعضهم بلوغ العشر واستئذان القاضي

  ]إلحاق شبهة النكاح والملك بهما[ ـ 506 قاعدة
 إلحاقهما في انتشار جبوأ ثبوت الصداق ونفي الحدبهما في لنكاح والملك  ا*إلحاق شبه

جاد، ه شيء من المقاصد لكان مطلوب االتما بالزنا فمطلوب اإلعدام، فلو رتب علیأ. الحرمة
 خالفا للمدونة فمن ثم لم یثبت له أثر في تحریم المصاهرة على مذهب الموطأ وقول الشافعي

أوجب میال شدیدا محرم حتى قال المالكي إذا والنعمان، قال إنه یوجب نسبة واختصاصا، وربما 
  .التذ منها حراما فهو كالوطء

  )1ن(شبهة (*) 
  ]هل یجب االقتصار على السبب الدال على الحكمة[  ـ507 قاعدة
 إذا لم ّ السبب* فهل یجب االقتصار على عین:ةب الشرع سببا الشتماله على حكمَنصَّ إذا 
اختلف المالكیة فیه كالرضاع . ؟ألنها أصل وضع السبب جوز اعتبار حكمتهَه، أو یَغیرینصب 

 كما :فإنه شرع سببا للتحریم بحكم كونه یغذي حتى یصیر جزء المرأة التي اللبن لها جزء المرضع
دم ما یسمى رضاعا ولبنا وبقیت الحكمة، ُ فإذا استهلك اللبن ع.طمثها جزء ولدها ویصیر منیها

اللبن المستهلك ال : رم بحصول االغتذاء، قال ابن یونسطرف یحمفقال الفقهاء ال یحرم وقال 
ولیس األمر كذلك عند األطباء، قال ویدل على عدم اعتبار الحكمة أن : قال القرافي. یغذي
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 والحفنة ةٕ وارضاع الكبیرى هذه القاعدة یتخرج إرضاع الكبیرالحرمة ال تقع بدمها وال بلحمها، وعل
  . والكحل وغیرها فتأملها

  )2ن(غیر (*) 
  ]استهالك العین یسقط اعتبار األجزاء[  ـ508 قاعدة

  في فال یحرم اللبن المستهلك، عند مالك والنعماناستهالك العین یسقط اعتبار األجزاء 
  . ال یسقط فیحرمالماء، وقال محمد وعبد الملك

  ]حكم المخالط المغلوب[  ـ509 قاعدة
، وقال محمد یخفى  إلى عین الذي خالطه المخالط المغلوب قال مالك والنعمان تنقلب عینه

، قلیل الماء أو الكثیر الطعام المائعالخالف في مخالطة النجاسة بوعلیه . عن الحس وال ینقلب
عتبار أنه ال یحرم كعدم التغذیة، واختلف مذهب مالك في الفرعین الوالحق أنه یخفیه وال ینقله، و

  .طهوریة الماء والحرج في الطعام مع قوة الخالف
  ]األسباب المحرمة إنما تؤثر إذا وجدت من الحي[  ـ510 قاعدة

. ، فال یحرم لبن المیتة قال محمد األسباب المحرمة إنما تؤثر إذا وجدت من الحي كالوطء
الذي ینفصل من :  منه الرضیع فیحرم، قال الطبريیسقىفمالك والنعمان ثدیها كاإلناء وقال 

  . ألن الموت یغیره، وهذه المسألة ال تكاد تقعالمیت لیس لبنا إال باشتراك االسم
  ]حكم لبن المیتة[  ـ511 قاعدة

ة، ألنه لم یطرأ االعتبار عند مالك والنعمان بحال حدوث اللبن في الضرع فیحرم من المیت 
 حالة عاریة اعلیه إال نجاسة الوعاء، وذلك غیر مؤثر، وعند محمد بحال انفصاله فال یحرم ألنه

  .مةعن الحل والحر
  ]تنافي المقصودین مانع من اجتماع حكمیهما[ ـ 512 قاعدة

 ..ما جعل اهللا لرجل من قلبین في جوفهتنافي المقصودین مانع من اجتماع حكمیهما، 
ومن آیاته أن فال یجتمع النكاح والملك، ألن مقصود الزوجیة التراكن والود من الطرفین، . اآلیة

فإن كان العبد . خدام بسبب سابقة الكفر أو مقاربته زجرا عنهوالرق االمتهان واالست. جعل لكم
الرجال هو الزوج زاد بأن مقتضى النكاح قیام الزوج على المرأة باإلصالح والتأدیب والصون، 

وللرجال علیهن  ،فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ،قوامون على النساء
ال یغتسل للجنابة : َّومن ثم قال ابن الجالب. لوالملك قیام المالك بذلك مع اإلذال. درجة

ّومن ثم حرم نكاح المتعة لمنافاة الود والتراكن . ّورد بمنع تنافیهما، وهو المشهور. والجمعة معا َّ
  .المطلوبان بالنكاح

  ]كل أمرین ال یجتمعان یقدم أقواهما[ ـ 513 قاعدة
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َّفمن ثم منع . فهما، كالعقل والعرفكل أمرین ال یجتمعان فإن الشرع یقدم أقواهما على أضع
ه یوجب التمكن من المنافع ّخ النكاح بطرو الملك عنه لكونّطرو النكاح على الملك دفعا له، وفس

  .التي بعضها منافع النكاح
  ]االحتیاط في الخروج من الحرمة إلى اإلباحة أشد منه في العكس[ ـ 514 قاعدة

، ألن التحریم یعتمد المفاسد احة أشد منه في العكس الحرمة إلى اإلبمناالحتیاط في الخروج 
فمن ثم حرمت منكوحة األب بالعقد، ولم تحل المبتوتة إال بالوطء الحالل في النكاح . فیشتد له
ولم یجیزوا النكاح إال بلفظه أو بما . ٕولهذا أوجب المالكیة الطالق والكنایات وان بعدت. الحالل

 من قول أو فعل، ألن األصل في ّع بكل ما دل على الرضاا البیویقرب منه في المعنى، وجوز
ّالسلع اإلباحة حتى تملك بخالف النساء، ولعموم الحاجة في المبیع وقصوره في االحتیاط عن 

  .رتبة الفروج، وفیه بحث
  ]متى یتقرر المهر؟[ ـ 515 قاعدة

 .الدخول أو بالموتثالثها یتقرر النصف، ثم یتكمل ب. اختلف المالكیة في تقرر المهر بالعقد
. ٕوعلیه الخالف في غلته، واذا قامت البینة بعد الطالق على تلف فهل علیها غرم النصف أو ال

  .والمشهور ال یتقرر شيء، والمنصور الجمیع ثم یتشطر بالطالق
  ]األعواض تجب بالعقود[ ـ 516 قاعدة

لمسببات على األسباب،  األصل في األعواض وجوبها بالعقود، فإنها أسبابها، واألصل ترتب ا
  . المهر تقرر بالعقد كالثمن، وعلى المخالف الدلیلعفجمی

  ]األعواض وسائل، والمعوض علیه مقصد[ ـ 517 قاعدة
َّفمن ثم كان قول البائع مقدما في . األعواض وسائل، والمعوض علیه مقصد، فهو أعظم رتبة

  .معارض قويختالف، والمرأة في النكاح، إال باال
ِالعقود أعواض الشتمالها على تحصیل حكمها في مسبباتها[ ـ 518 قاعدة َِ[  

 العقود أعواض الشتمالها على تحصیل حكمها في مسبباتها بطریق المناسبة، والشيء الواحد 
َّفمن ثم لم یجتمع النكاح والبیع على مشهور مذهب مالك . باالعتبار الواحد ال یناسب المتباینین

وال البیع والصرف أو الشركة أو القراض .  وال البیع والسلف إجماعالتضادهما مكایسة ومسامحة،
  .یل استحسانيوفي بعض ذلك تفص. لى المشهور أیضاأو المساقاة أو الجعالة ع

  ]الحكم الشرعي البد له من سبب شرعي[ ـ 519 قاعدة
 نمغیرة، وهو ظاهر نقل المقدمات ع؛ فقال الشافعي والالبد للحكم الشرعي من سبب شرعي

، یرید إذ ال قیاس في األسباب، ولیس إال اإلنكاح تلقى إباحة المرأة حكم فله سبب م:المذهب
بل المعنى، فكل لفظ الصیغة والتزویج، وقال عبد الوهاب وغیره ال یجب كون السبب متلقى 

  .ّیقتضي التملیك المؤبد یفید معناهما، وقیل بشرط التسمیة فیما هو ظاهر في سقوطها كالهبة
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  ]االختصاص باألحكام ال یوجب االختصاص باأللفاظ[ ـ 520 دةقاع
  فینعقد النكاح،عند مالك والنعمان إن االختصاص باألحكام ال یوجب االختصاص باأللفاظ

 لفظ رضي به  كلعند النعمان بكل لفظ وضع لتملیك العین ناجزا بخالف المنفعة، وعند مالك
، فال ینعقد إال صالشافعي االختصاص یوجب االختصوقال ا. المتناكحان واتفقا علیه وتعاهداه

   .بلفظ التزویج واإلنكاح
  ...]إفادة الحل فیما یفید الحل في العقود[  ـ521 قاعدة

 فیما  والملكة الحل فیما یفید الحل من العقود،َّ إلى أن المقصود إفادنظر مالك: ابن العربي
 عقد موضوع إلفادة  النكاعى النعمان أنهما، ورأدیفید الملك منها، فأجاز كل ما دل على أح

  .ّفاشترط ما یفیده، والشافعي ما مر
  ]من یتولى عقد النكاح[  ـ522 قاعدة

 والجد  وعند محمد مخصوص باألب.عند مالك والنعمان إن تولي طرفي العقد جائز مطلقا
ة اختالف لكمال الشفقة، وعلیهما كون الزوج ولیا بخالف تزویج حفیده من حفیدته، وهي قاعد

  الجهة هل یوجب تعدد المتحد أم ال؟
  ]المأذون له في العقد ال یملك عقده لنفسه[  ـ523 قاعدة

 بثمن المثل، والوصي ال ده لنفسه كالوكیل ال یبیع من نفسهقالمأذون له في العقد ال یملك ع
 في ةعی المالكیة الوكیل معزول عن نفسه، وهذه عمدة الشافتیشتري من مال یتیمه، كذلك قال

قال محمد فلم جعلتم . والیة شرعیة فیملك بها تولي الطرفین: قالت الحنفیة. منع تولي الطرفین
  .ذلك للوكیل على اإلنكاح

  ]الحكمة من تشریع الوالیة[  ـ524 قاعدة
دخل فیها لذوي ، فال مشرع الوالیة لحفظ النسب فال یدخل فیها إال من تعلق منه بسبب

ورأى مالك أن فیه ما یجبر نقصه من . وال لالبن من حیث هو ابن ]*وقال محمد[. األرحام
ن، وقاعدته أن المجبر ال یلحق بالسالم كالتمتع بقربه على األولویاء غیر المالكیالسبب ویزید 

  .تى اختار بعض المالكیة التمتع على اإلقرانذلك حوالقران، فكیف یزید، والمختار إمضاء 
  2ال یوجد في ن(*) 
  ]البنوة أقوى تعصیبا من األبوة[ ـ 525 قاعدة

مغیرة، ّ، فمن ثم قدم األخ وابنه على الجد خالفا للالبنوة عند مالك أقوى تعصیبا من األبوة
 بذلك دون النكاح والوالء خوة األم، ووراثته مع االبن، فقويه إٕوانما راعى في المیراث حجب

  .والصالة على الجنازة
  ]لى األب في والیة النكاحموجب تقدیم االبن ع[  ـ526 قاعدة
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 وهو  فقدمه على األب في النكاح،نظر مالك إلى قوة التعصیب وهي لالبن في المیراث
 الشاذ إلى العطف والحنان واالنتساب فقدم األب، ألن االبن  مالك، ونظر صاحبمشهور مذهب

ال أن یكون قد یكون من غیر القوم فیضعها في دناه غضبا لقومه، ومن ثم قال محمد ال یكون إ
من العصبة، ومن هذه القاعدة یقوم الخالف المالكي في تقدیم الشقیق على غیره نظرا إلى 
ّالمیراث وتساوي موجب التعصیب، وأما األخ والجد فقال ابن بشیر من قدم االبن قدم ومن قدم  ّ ّ

  .ّاألب قدم الجد
  ]الحكمة من الصداق[  ـ527 قاعدة

 وللفرق بین بعوض محض بل هو تعبد لبیان خطر البضعّالصداق عند مالك والنعمان لیس 
النكاح والسفاح فیجوز بعیرا ودابة، ویحكم بالوسط، وعند محمد عوض محض فال یجوز، ویحكم 

  .ّبصداق المثل، وقد مر تحقیقه
  ]أنواع الشروط في النكاح[ ـ 528 قاعدة

وال یكره : ابن بشیرقال . ، فال یضر أو ال یضر،الشروط ما وافق مقتضى العقد كأن یقسم
لمسامحة التي بني النكاح البعد من اأنه یكره للعبث والمخالفة للماضین و: اشتراطه، وعندي

 فإن .، فممنوعوال ینفق ،وما ناقضه كأن ال یقسم. لكذ یها، والدخول تحت اسم الشرط وغیرعل
فثالثها المشهور ٕان كان في الصداق  فإن كان في العقد فسخ قبل البناء، واختلف بعده، و،نزل

هذا قول مالك، وقال الزهري .  الیمین فیه كره، فإن نزل استحب الوفاء به ولزمتٕقبله ال بعده واال
وقال مالك النكاح أشبه شيء بالبیوع إال أنه جاء أحق . یلزم مطلقا، وقد نهي عن بیع وشرط

  .ازها وكراهتهاالشروط أن توفى بها ما استبیح به الفروج، فمن ثم اختلف العلماء في جو
  ]حكم الملحق بالعقد[  ـ529 قاعدة

 للمالكیة، ثم قالوا  قوالن.الملحق بالعقد هل هو كالواقع معه فال یفتقر إلى القبض أو یفتقر؟
أما الهبة للعقد . إن الزوج یرجع بنصف الزیادة بعد العقد، وهذا یدل على أنهم ألحقوها بالصداق

  .بله، وكان قادرا على التماديِن الطالق من قفكسائر الهبات، وال یرجع بنصفها أل
  ]كل حكم یقتضي إثباته رفعه أو رفع موجبه فهو باطل[  ـ530 قاعدة

 كمن جعل رقبة العبد صداقا لزوجته، .ته رفعه أو رفع موجبه فهو باطلكل حكم یقتضي إثبا
 أتلف البناء وقدمة إذا أعتقت قبل ف الخمر وشبهه، وقیل یسقط خیار األفهذا یفسد مطلقا بخال

. وجوب بیعها فیه، وذلك یسقط الخیارید الصداق وال مال له، ألن ثبوته یعیدها إلى الرق بالس
تیارها فال یرد له العتق المتقدم، وقیل  باخوقیل الصداق دین صار. ي رفعه عنهاإثباته لها یقتضف

جراء األحكام على ما تباع في الصداق، وأن ذلك هو موجب األحكام، وهي قاعدة إولها الخیار 
  .تقتضیه وعدم االلتفات إلى العوارض، وعلى هذه القاعدة ال تجب المقاصة، وفي الزكاة قوالن

  ]اختالف حكم الشيء بالنظر إلى ذاته وسببه[  ـ531 قاعدة
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وعلى هذا . إذا اختلف حكم الشيء بالنظر إلى ذاته وسببه، فقد اختلف بماذا یعتبر منهما
ومذهب مالك أنها ال . التي تقارن البیع أو النكاح، وینعقدان علیها ـ إلى القبضافتقار العطایا ـ 

ٕكضمان الصداق ال یفتقر في العقد، وان وقع . وهل تبقى كذلك بعد الفسخ أو ال قوالن. تفتقر
  .والمنصور منهما یفتقر. بعده فقوالن
  ]األصل في التحمل في النكاح الحمل ال الحمالة[  ـ532 قاعدة

ٕواال فاألصل وجوب .  في التحمل في النكاح الحمل ال الحمالة حتى یصرح بها للعادةاألصل
  .الرجوع إذا دعاه الملتزم، ویحلف إن اتهم

  ]العقود تتناول باألصل جمیع األزمان[  ـ533 قاعدة
 كأوقات  أو الشرع،العقود تتناول باألصل جمیع األزمان إال ما استثناه العرف كزمان األغذیة

 ات، فمن ثم قال مالك وأحمد الوطء واجب للرجل على المرأة إذا انتفى العذر، وقال محمدالعباد
  .إنما یجب مرة، واإلیالء یبطل قوله

  ]أسباب الضمان ثالثة[  ـ534 قاعدة
اإلتالف كالحرق، أو وضع سببه كالحفر غیر المأذون فیه، أو الید : أسباب الضمان ثالثة

والمباشرة مقدمة . ر للسلعة، ولهذا اختیر المؤتمنة على العادیةغیر المؤتمنة كالغاصب والمختب
ّعلى السبب كالملقي على الحافر ما لم یقو السبب جدا فیقدم، كجاعل السم على مقدم الطعام،  ّّ ّ

 للمالكیة بین الغرر بالفعل فأوجب ّومن ثم فرق القول الثالث. ن كاإلكراه والفعلأو یستویان فیعتبرا
  .غرر بالقول فلم یوجبفیه الضمان وال

  ]حكم ترك الشيء قبل وجوبه[ ـ 535 قاعدة
كمن أذنت لمن حلف أال یتزوج .  یلزم أم ال؟اختلف المالكیة في ترك الشيء قبل وجوبه هل

ویتخرج على هذا . علیها إال بإذنها، ثم أرادت الرجوع قبل أن یتزوج، فقیل لها ذلك، وقیل ال
  .بل البیع، وسقوطها بوقوعهاألصل الخالف في إسقاط الشفعة ق

  ]الخالف في قبول قول المقر المدعي[  ـ536 قاعدة
ّ اختلفوا في قبول قول المقر المدعي غیر  فقال نحن زوجان وهما  في بیتا كمن وجد،ّ

  .ومن أقر بالطالق وقال أنا صبي أو مجنون، وعرف جنونه، ونحو ذلك. طارئین
  ]إذا بطل األصل بطلت آثاره[  ـ537 قاعدة

فإن .  أجمع على فساده فال طالق فیه وال میراثفكل نكاح. هإذا بطل األصل بطلت آثار
ٕمن له اإلجازة والرد جرى على مراعاة الخالف واال ثبتا فیهاختلف فیه ال لحق  ّ.  

  ]الفساد في العوض كالفساد في العقد[  ـ538 قاعدة
، كمن نكح على أن ال صداق،  كالفساد في العقدالفساد في العوض إن كان من حقیقة العقود

  .ثالثها یفسخ ما لم یفت. ٕواال فللمالكیة فیه ثالثة أقوال
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  ]الفساد في العقد یوجب الفسخ[  ـ539 قاعدة
، فإن فات وأمكن االستمرار صح على مشهور مذهب مالك، الفساد في العقد یوجب الفسخ
  .وفي كون الدخول فوتا قوالن لهم

  ]ذ القائل أو شذوذ الدلیلهل یراعى شذو: اذعند مراعاة الش[  ـ540 قاعدة
: قال ابن بشیر. إذا قیل بمراعاة الشاذ فقد اختلف هل یراعى شذوذ القائلین أو شذوذ الدلیل

 الفقه فأنكره حتى أخبرته بالقولین إذا وقع الصلح أو العفو ذا بعض من نسب إلیهوقد خاطبت به
ضي ألنه خالف شاذ؛ وأخبرته بقول أصبغ یمعن القاتل غیلة هل یمضي لخالف الناس أو ال 

ٕ وان قال به النعمان بل ،وغیره أن نكاح الشغار ال تقع فیه الموارثة وال الطالق ألن دلیله ضعیف
  .یروى عن مالك أنه یمضي بالعقد

  ]ُهل یفسخ الصحیح مراعاة لقول الغیر[  ـ541 قاعدة
قال . ا مختلفا فیه، ثم طلق ثالثا كمن نكح نكاحاختلفوا في فسخ الصحیح مراعاة لقول الغیر

ابن القاسم یلزمه الطالق لكنه إن بادر فتزوجها قبل زوج ال یفسخ ألنا نصیر نفسخ ما صح 
هذا كما قال في ابتداء األمر، وأما في : قلت. عندنا مراعاة لقول غیرنا، وهذا ال یمكن أن یقال

  .مثل هذه المسألة ففیه نظر
  ]یر بتغیر المكان أم بتغیر الصفةهل الوالیة تتغ[  ـ542 قاعدة

 إذا منع النظر، ألنه فائدتها، فإذا تعذر عند مالك والنعمان أن الوالیة تتغیر بتغیر المكان
 فقال إذا غاب األقرب زوج األبعد، وقال ،وقال محمد إنما تتغیر بتغیر الصفة. جعلت كالعدم

  . السلطان كمالك في المجبر
  ]سقط بإسقاط أحد المستحقینإذا اتحد الحق [  ـ543 قاعدة

ٕإذا اتحد الحق سقط بإسقاط أحد المستحقین كالقصاص واألمان، وان تعدد لم یسقط حق من 
وعند مالك ومحمد أن إنكاح أحد الولیین من غیر كفء من هذا، فلآلخر . یسقطه كاألموال لم

  .وعند النعمان من ذلك فال. االعتراض
  ] فعدمه سالب ألصلهاما شرط نصا في الشهادة[  ـ544 قاعدة

، فال ینعقد النكاح بشهادة صلها كالعددألما شرط نصا في الشهادة، فعدمه سالب : قال محمد
وأما . وقال النعمان ینعقد، وفرق بین شهادة العقد وشهادة الحكم. الفاسقین كما ال ینعقد بواحد

، واختلف ا حتى یشهدىن فال یبا فیه، لكن إن لم یشهدمالك فلم یشترط اإلشهاد في العقد أصال
  .قوله في الحد إن لم یفعال

  ]عماد الوالیة الشفقة[  ـ545 قاعدة
َّفمن ثم تثبت والیة . عماد الوالیة الشفقة، والفسق ال یقطعها، والشهادة األمانة والفسق یقطعها

ن قال اب. الكافر دون شهادته، وكان أصح قولي المالكیة أن الفسق ال یسلب الوالیة في النكاح
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سلب مذهب النعمان ومحمد ی: قلت. لحوطةوقد بینا أن والیة المال ال یسلبها إال عدم ا: العربي
  .الفسق لها، وهو عمدتهم في النكاح

  ]علة االستقالل بالوالیة في النكاح[  ـ546 قاعدة
هو شرط لزومه، وأما ، وّاالستقالل بالنكاح عند مالك ومحمد معلل بقرب القرابة وكمال الشفقة

ٕ األب عند مالك، واال األب  والقرب والكمال ال یتعدیان.والعدالة: الشافعي. لقرابةرط انعقاده فاش
وقال النعمان شرط االنعقاد شرط االستقالل، وعلیهما تزویج الصغیر . والجد عند الشافعي

    . والصغیرة إال أنه یجعل لها الخیار إذا بلغت، وخالفه یعقوب
  ]طق المرأة في النكاح؟ُلماذا تستن[  ـ547 قاعدة

.  فتستنطق الزانیة بما یوقع لها خبرة بالرجالرةد المعتبر في االستنطاق زوال العذقال محم
وقال النعمان بما یتعلق به شيء من أحكام النكاح، أو بما ال یبقى معه الحیاء المعتبر، فال 

المزوجة من  ما یجب لها ك یوفاة علیها والتي لموقالوا تستنطق المفت. والقوالن للمالكیة. تستنطق
  . ونحو ذلك؛ وفیه نظرعبد أو ذي عیب أو بعرض

  ]ُال یستفاد الحكم من غیر من هو له[  ـ548 قاعدة
، فال یكون االبن ولیا، ألن والیته مستفادة ال یستفاد الحكم من غیر من هو له:  قال محمد

وقال .  فقاال ال یزوجها، الوالیة التعصیبوأما مالك والنعمان فرأیا أن سبب. من األم، وال والیة لها
  .ویجبرها إن كانت مجنونة: ابن العربي
  ]رأي الشاشي في والیة االبن[  ـ549 قاعدة

 فال تفید الوالیة علیه، قال الشاشي في المسألة إذا لم یفد أمر لتفرع االنتساب إلى مرتفع عنه
انتساب ب یتزوج من یتضرر األولیاء كالتفرع من الزنا، ألن الوالیة شرعت لحفظ النسب حتى ال

ٕ، ولذلك ملكوا رد عقدها مع غیر كفؤ وان رضیت، وال اشتراك بین الولد واألم في ولده إلیهم
النسب، ولذلك ال یتضع باتضاعها، وال یرتفع بارتفاعها بخالف حد القذف فإنه لدفع العار عن 

  .المقذوف، ولذلك لو أسقط حقه لم تكن لغیره إقامة الحد
  ]ٕوطء واحباط: االستیالد فعالن[  ـ550 اعدةق

، فإذا استولد جاریة ابنه وقلنا یملكها لرد المهر مع ٕوطء واحبال: االستیالد عند محمد فعالن
  .وعند مالك والنعمان فعل واحد فال یلزم المهر. القیمة

  ]تحریم المصاهرة تحریم صلة وكرامة[  ـ551 قاعدة
التي هي نعمة  ألنها فرع الحرمیة  صلة وكرامةتحریمتحریم المصاهرة عند مالك ومحمد 

جب الزنا إذ ال یجلب طلب النعمة، وعند النعمان وابن القاسم وبإباحة الخلوة والمسافرة، فال ی
  .عقوبة، وهي بالحرام ألیق باألصل الحرمة

  ]تشریع العدة[  ـ552 قاعدة 
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 إذ ال یبقى ت من عالئق النكاحّالعدة عندهما أثر الوطء المحرم أو من أحكام الطالق ولیس
خصائص الشيء زوال لذلك الشيء بعالئقه،  كالظهار واإلیالء، والقاعدة أن زوال معها خواصه

وعنده من عالئقه وأحكامه إذ هي مدة .  وال نفقة لها،فإذا أبان زوجه فله تزوج أختها وأربع غیرها
حقیقة ثم یملك التصرف بملك للحبس یثبت للزوج فیبقى ملك التصرف كالمكاتب ال ملك له 

 التحریم فیحتاط بالمحرم عندهما الجمع السبب المتعین ، إذ األصل بقاءذلكالعبد، فال یجوز 
، وعنده الجمع فیهما وفي صاحب العدة، وعلى هذا *بهذا السببالمقصود  الوطء إربللوطء 

 الطالق فكان نسقا من األصل یجري طالق المختلعة في العدة بید أن مالكا قال إذا اتبع الخلع
  .ٕغیر صمات لزم واال فال

  )1ن(النسب (*) 
  ]نكاح األمة رخصة[  ـ553 قاعدة

وعنده أصل فال یفتقر .  نكاح األمة عندهما رخصة لآلیة فال یجوز إال بصفات على أحوال
  . إلى شرط، وعلیهما نكاح األمة الكتابیة

  ]نكاح العبد مقصد مالي[  ـ554 قاعدة
 وعند الشافعي خارج عن ملك ّ عندنا في العبد من مقاصد مالیة السیدالنكاح: يقال ابن العرب

ّوهي عثرة علینا قویة في جانب المخالف، فكأنه رد األصل اتفاقا، وهو بینّالسید  ّ.  
  ]ملك الرقبة یفید التصرف في منفعة المملوك[  ـ555 قاعدة

 ملك الیمین نعمان سواء دخلت تحتملك الرقبة یفید التصرف في منفعة المملوك عند مالك وال
أو لم تدخل، فللسید جبر عبده على النكاح، ومشهور مذهب مالك أن ما ال یدخل تحت الملك ال 

  .یملك التصرف فیه بالملك فال یجبره
  ]الزواج وتأثیر العیوب[]هل المقصود من النكاح االستمتاع أو الحل؟[  ـ556 قاعدة

ّ فما أثر فیه أوجب رده به، وعند النعمان ،ح االستمتاعالمقصود عند مالك ومحمد من النكا
  .الحل وال تأثیر للعیب فیه

  ]قد یعرض للنكاح ما یؤدي إلى الخیار في فسخه[  ـ557 قاعدة
الخیار سبیل النكاح في الفسخ سبیل سائر المعاوضات عندهما، فاإلعسار بالنفقة یوجب  

َالقیاس، فال خیار لها، لكن یحال بینهما في  وعنده فسخ النكاح حیث یفسخ على خالف .للزوجة
  .المنزل

  ]هل النكاح یقبل الفسخ رضا كما یقبله قسرا؟[  ـ558 قاعدة
هل هو : وینبني علیه الخلع.  أو ال؟الفسخ رضا كما یقبله جبرا اختلف في النكاح هل یقبل 

  طالق كمالك والنعمان، أو فسخ كمحمد وأحمد؟
  ]الذي یتبین خطؤه بسبب االجتهاد وینقضهل یمضي الحكم [  ـ559 قاعدة



 106 

إلى ما  رجوعا اختلف المالكیة في الحكم یتبین خطؤه، هل یمضي بسبب االجتهاد؟ أو ینتقض
ّكمن أسلم على عشرة فاختار أربعا، فإذا هن أخوات، فأراد أن یرد غیرهن، فمن حكم علیه ظهر، 

اح یفیتها، ومن لم تتزوج، ا بأن النك بهن أزواجهن بخالف من لم یحكم علیه فیهبفراقه وقد دخل
  . أن یختارهافإن له

  ]هل حكم الحاكم یقوم مقام العقد والفسخ؟[  ـ560 قاعدة
 على حسب ما حكم الحاكم یقوم مقام العقد والفسخ، فیحل بالعقد ویحرم بالفسخ:  قال النعمان

. في باطن األمرما اة وقال األئمة ال یحرم حالال وال یحل حراما على مراع. یناسب ذلك الحكم
ٕبحكم له، عند محمد صارت زوجه وان كان  اشهد من ادعى نكاح امرأة وأقام شاهدي زور :فقال

. ٕحلت ألحدهما وان علم بكذبهاومن استأجرت شاهدي زور فشهدا بطالنها . یعلم أنه كاذب
له  كالقضاء  الناس في الدیون وما لیس فیه عقد وال فسخ وما ال یحله القصد إلى الصوابواتفق

بذات المحرم، قال النعمان في الدین ألن الحاكم لم یحكم بالملك لكن بالتسلیم وهو ال یوجب 
  .الملك

هل افتراق حكم نوعین في باب یمنع من إلحاق أحدهما باآلخر في باب [ ـ 561 قاعدة
  ]آخر

لتصریح فتحریم ا.  من إلحاق أحدهما باآلخر في باب آخرافتراق حكم نوعین في باب یمنع
 القذف خالفا *بابٕبخطبة المعتدة واباحة التعریض یمنع من إلحاق التعریض بالتصریح في 

وأقل مراتبه أن یكون شبهة یدرأ بها الحد، بید أن اإلمام عول على قاعدة أخرى وهي أن . لمالك
ل یونس قا. الخطابي والشعري في بابي المدح والشتم أبلغ من البرهاني والجدلي لغة وعرفاالقیاس 

  .بن حبیب أقبح الهجاء الهجاء بالتفصیل والتعریض من ذلك
  )1ن(حد (*) 
  ]متى تملك المرأة الصداق؟[ ـ 562 قاعدة

 فإذا أعتقت أو بیعت اختلف المالكیة في ملك المرأة للصداق بالعقد هل هو مرتقب أم ال؟
  .ضٕوقلنا بالترقب وهو المشهور، فنصف القیمة یوم اإلبانة واال فیوم القب

  ]من أنفق نفقة فلم یحصل لها عین قائمة[  ـ563 قاعدة
المرأة على  كنفقة اختلفوا فیمن أنفق نفقة فلم یحصل لها عین قائمة، هل یرجع بها أو ال؟

  .لة لها وكانت بینهماالصداق إذا لم تكن الع
  ]ینافي االئتمان... الجبر على الدفع[  ـ564 قاعدة

فإذا ضاع صداق .  االئتمان المجبور له أو غیره ینافيالصحیح أن الجبر على الدفع لحق 
المرأة أو نفقتها أو نفقة ولدها فهي منها، ویرجع إن طلق قبل البناء بنصفه، وللمالكیة قوالن، 

  .والوجه أنه دفع مملكا ال مؤتمنا
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  ] دفع مختارا ألعلى قصد التملیك ـ االئتمانناألصل فیم[ ـ 565 قاعدة
وقول مالك في الرهن والصناع .  االئتمانعلى قصد التملیكألا األصل فیمن دفع مختار

َّ، وقد جاء أنها مؤدات، وقد أشكل علي استحسان وقیاس على العاریة ألنه إنما قبض لحق نفسه
ّتكذیبهم في دعوى الرد مع أنهم إنما یقبضون بغیر بینة عادة عامة مطردة، فإذا صدقوا في 

عوا إلى أكل أموال ، وما یقال أنهم لو لم یضمنوا أسردقدعوى الرد فهم في دعوى الضیاع أص
هم فقد كذبه العیان، ألن غالب من وراء اإلسكندریة إلى أقصى  بوأحوجوهم إلى ما یضرالناس 

هم ولم یقع فیهم شيء من ذلك إلیفائهم أسباب معاشهم مع أن أولئك الصناع نالمشرق ال یضمنو
  .شر هؤالء بكثیر

  ]ق الغرامة بالغرورهل تتعل[  ـ566 قاعدة
 بالغرور بالفعل كمتولي العقد ثالثها المشهور یتعلق. اختلف المالكیة في تعلق الغرامة بالغرور

  .والمرأة ال بالقول
  ]إذا عضد شبهة الملك تعلق حق الغیر[  ـ567 قاعدة

 المالكیة فیه كمناختلف .  أو ال فهل تقدم على الملك،إذا عضد شبهة الملك تعلق حق الغیر
  .قوالن. د ابنه الصغیر وهو معسر، فهل یمضي للمرأة كالموسر أو ال؟تزوج بعب
  ]هل یفسد الصحیح بالنیة؟[  ـ568 قاعدة

، فإذا هي بریئة، أو اختلف المالكیة في فساد الصحیح بالنیة، كمن تزوج من یظنها معتدة
النظر إلى "دة  خل ـ نظرا إلى ما دخل علیه، أو انكشف األمر به؛ وهي قاعبخمر فإذا هو

وفیها قوالن، كمن دخل خلف من یظنه یصلي الظهر فإذا هو یصلي . "المقصود أو الموجود
  .العصر، أو صام یوم الشك فإذا هو من رمضان ونحو ذلك

  ] ال بعوارضهأصلهالعبرة في حكم الفعل بحسب  [ ـ569 قاعدة
وب إلیه، والطالق مباح، فیقال النكاح مند. حكم الشيء إنما یعتبر بأصله ال بحسب عوارضه

ال المتأخرون من المالكیة والشافعیة إلى اعتباره بعوارضه، فقسموا النكاح إلى مونحو ذلك، و
وهذا هو المرسل الذي أكثر الناس على عدم : قال الحفید. أربعة أقسام أو خمسة عدد األحكام

  . لمباني الشریعةقلت مع أن ذلك یجري في أركان اإلسالم وغیرها، ومثله هدم. القول به
  ]علة تخییر األمة التي تعتق تحت العبد[  ـ570 قاعدة

، فقیل نقص الزوج وال تختار إذا كان حرا، وهو ر األمة تعتق تحت العبدیاختلف في علة تخی
تستدرك جبرها على النكاح بعتق مطلقا، فوقیل ملكها لنفسها من عقد الغیر علیها . قول مالك

  .اللخمي، وفیه نظروهو قول النعمان وحكاه 
  ]ّالجهل بالسبب عذر[  ـ571 قاعدة
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 كتمكینها وبالحكم قوالن للمالكیة. مكین المعتقة جاهلة بالحكم تعتقّالجهل بالسبب عذر كت 
ّجاهلة أن لها الخیار، والصحیح الفرق بین ما ال یخفى غالبا كالزنا والسرقة والشرب، وما قد 

 بالمدینة بحیث ال یخفى وجرى حدیث  باشتهار المشهوریخفى مثل هذا، ولذلك علل ابن القصار
  .على أمة
  ]البضع لیس كالمملوك حقیقة[  ـ572 قاعدة

، فمن ثم أوجب الرجوع في  أن البضع لیس كالمملوك حقیقةالمشهور من مذهب مالك
 ق المثل كما یرجع بقیمة السلعة فياستحقاق الصداق المقدم بقیمته ال بمثله كالمثلي، وال بصدا

  .البیع، وألن الصداق قد یتسامح فیه، وهي ثالثة أقوال في مذهبه
  ]البضع هل هو كالعضو المقوم[  ـ573 قاعدة

نفراد وغرم اال فإذا أغر الشریك بم أو ال؟بضع هل هو كالعضو المتقواختلف المالكیة في ال
زن على نفي والمسمى على نفي التقویم أو األكثر رجع على الغار إما بوأ الزوج صداق المثل

ٕالتقویم أو بما سوى ربع دینار ألنه كأنه قیمة شرعیة واما بالزائد على المسمى، ألن البضع 
هذا مقتضى نفي التقویم . ثم هل یكون الصداق موقوفا بید األمة كما لهاومن . كالسلع المتقومة

بعد الدخول فقیل  تبین الغرور بالرق ٕواذا. ّأو مقسوما بین السیدین كاألرش، وهو مقتضى التقویم
ربع دینار على نفي التقویم، وقیل صداق المثل على إثباته، وقیل ما لم یزد على المسمى ألنها 

  . فأحرى في عدمها، وهو على التقویم أیضارضیت به على الحریة
  ]الفساد بالغرر ال یزول بارتفاعه[  ـ574 قاعدة

ف ذهاب العیب قبل الرد فإنه یمنع  بخالبارتفاعه خالفا البن حبیبالفساد بالغرر ال یزول 
القیام، فإذا تزوج أمة على أن أول ولد تلده حر فالنكاح فاسد، كما لو تزوج على أن ولده حر، 
ٕوالمشهور أن لها المسمى، ألن المقصود النكاح والولد تابع ال یتقین حصوله، واال قیس صداق  ّ

 وولدت عتق، ویصح  دخل على ذلكوقال ابن حبیب لو. المثل ألنه دخل على صفة فوجد غیرها
والفساد هذا في العقد وفي . رأى أن الفساد قد انقضى، وهذا إنما یعد إفاتة بالدخولالنكاح، ف

  .إمضائه بالدخول قوالن
  ]إذن خاصباقتران اإلتالف [  ـ575 قاعدة

ن اختلف المالكیو. فهل یرفع ذلك اإلذن حكم العمد أو الخطأ.  إذا قارن اإلتالف إذن خاص
ّفیه فإذا رد ولي السفیه نكاحه وقد دخل، فإن قلنا بالرفع لم یترك لها شیئا، واألحرى على تقویم 

ٕ، فإن نفینا معتبرین توقع الشریعة أوجبنا ربع دینار، واال زدنا في ذات القدر، أو نقصنا البضع
  .من صداق المثل بقدر االجتهاد

  ]خطأتسقط الغرامة بالتسلیط على المال [  ـ576 قاعدة
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 وكل على أن ینكحه بألف  اختلف المالكیة في سقوط الغرامة بالتسلیط على المال خطأ كمن
ّفأنكحه بألفین ثم دخل، فقیل ألف على السقوط، وقیل صداق المثل ویكمل الوكیل على الغرر 

  .بالفعل
  ] لصفته أمّهل الرد إبطال ألصل العقد[  ـ577 قاعدة

ّ، فإذا خولف الوكیل في مقدار الصداق،  أو لصفتهصل العقدّاختلفوا في كون الرد إبطاال أل
  .ٕوقلنا باألول فهو فسخ بغیر طالق، وان قلنا بالثاني فبطالق

  ]حكم المخالفة في الصفة[  ـ578 قاعدة
وتبنى علیها . اختلفوا في الصفة إذا خولفت هل تعد المخالفة فیها كالمخالفة الكلیة أو ال؟ 

  .المسألة فوقها
  ]حكم المعاني الطارئة على النكاح[  ـ579 قاعدة

هل :  كالردة واللعان اختلفوا في المعاني الطارئة على النكاح الموجبة للفسخ على كل حال
یكون الفسخ فیها بطالق، نظرا إلى تقدم االنعقاد، أو بغیر طالق نظرا إلى عدم اإلقرار، وهي 

  م العقد السابق أو ال؟إذا طرأ على النكاح ما ال یقر معه هل یرفع حك: قاعدة
  ]جعل األمر بید من لیس له لدفع ضرر[  ـ580 قاعدة

، فهل یجعل له برءته أو مقدار ما إذا جعل األمر بید من لیس له باألصل لدفع ضرر ناجز
ّفإذا جعلنا للسید الفسخ بطالق فهل له أن یفسخ : اختلف المالكیة فیه. یرفع الضرر الحاصل منه

فهل لها أن تختار : ٕواذا أعتقت األمة تحت العبد.  بواحدة بائنة، قوالنبجمیع كالق العبد أو
إال واحدة بائنة، وكذلك إذا تزوج الحر األمة على الحرة أو نفسها بجمیع الطالق أو لیس لها 

   .الحرة على األمة، وقلنا لها الخیار
  ]إذا تعذر مقصود الحكم فهل یستقل التابع سببا فیه[  ـ581 قاعدة
ّتردد متأخرو المالكیة فیه كنكاح . التابع سببا فیه أو ال؟ذر مقصود الحكم فهل یستقل إذا تع

فإن كان التابع قریبا كان الجواز . من تعذر علیه الجماع ومقدماته لالطالع على العورة ونحوه
ٕبعیدا كما روي عن الشافعي أنه ذكر له بالیمن أن بها امرأة وسطها إلى أسفل بدن والى فوق 

فعهدي بالبدنین یتالطمان ویتقاتالن ن فأحب رؤیتها ولم یستحل ذلك فتزوجها، قال بدنا
 ثم نزلت عنها ورجعت بعد مدة فقیل لي مات البدن الواحد وربط ،ویصطلحان ویأكالن ویشربان

ال ق . ورأیت الشخص اآلخر بعد ذلك یجيء ویذهبى ذبل ثم قطع ودفن،أسفلهما بحبل وترك حت
ح نظر ألنهما أختان الشك جمعهما بعض الجسد، وفرج مشترك، وكونهما عیاض في هذا النكا

قلت وفیه النكاح على الطالق، .  واألعراض یوضح ذلك األخالقعلى ما وصف من اختالف
وقد اختلف فیه ألنه من وجه المتعة، ومن هذا األصل خالف ابن القاسم وسحنون في إجازة 

   .فیه الحتیاجهماّاألب نكاح الصغیر بخالف بیعه، ونكاح الس
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  ] أهي منحلة حتى تنعقد أو منعقدة حتى تنحل؟عقود الخیار[  ـ582 قاعدة
ٕوانما ملك من ملكه ربط العقد، . أهي منحلة حتى تنعقد. اختلف المالكیة في عقود الخیار

أو منعقدة .  القبضاف من جریان األحكام فیه أو تراخيفیصح في النكاح والصرف إذ ال عقد یخ
ٕل، وانما ملك من هو له نقضه، فال یصح فیهما، إذ ال تجري فیه أحكام النكاح من حتى تنح

 من تحقیق الخطابي لقواعد 307 انظر هامش ص. متراخیا*یكونأو  .الموارثة ونحوها
  .الونشریسي

  )2ن(ویكون (*) 
  ]؟هل الخیار الحكمي كالشرطي[  ـ583 قاعدة

 فإذا كان في النكاح خیار بسبب سابق . ال؟ كالشرطي أوهل هو: الخیار الحكمياختلفوا في 
على العقد، فالمشهور أنه یفسخ بطالق، بناء على النفي، أو على أن الخیار منعقد، والشاذ بغیر 

 بناء على أنه منحل، والمشهور أن للسید إمضاء نكاح العبد بناء علیهما أیضا، وقیل ال، ،طالق
إن ولت غیرها فله : قیل عز وجل، ومن ثم ألنه منحل؛ بخالف األمة على المشهور لحق اهللا

للمستحق أن . ومن هذا األصل مسألة الصرف في الخلخالین یباعان بعین ثم یستحقان. اإلجازة
 من 309صهامش  انظر .وقال أشهب القیاس الفسخ. ضاء البیع ما لم یفترق المتبایعانإم

  تحقیق الخطابي لقواعد الونشریسي
  ] أهو نقض للبیع من أصله أو من حینه؟الرد بالعیب[  ـ584 قاعدة

 تزوج العبد بغیر إذن قض للبیع من أصله أو من حینه، فإذااختلفوا في الرد بالعیب أهو ن
تزم لغیر مشترط من ال: وهي قاعدة. فسخ لهال ، فسیده فباعه قبل العلم ورضي المشتري بذلك

لم یرد للذي رضي  نقضا  فإن كانّري على عیب فیه رده به، فإن اطلع المشتولم یعلم وال قبل،
ّوان كان من حین الرد رد وال خیار للسید. ّا، وللسید الفسخبه نقض وقیل في سقوط الخیار بالبیع . ٕ

ولو . أهو للضرر أو للبیعّكمن باع ما یستشفع به ورد بأن الشفعة مختلف في وجوبها . قوالن
.  بخالف النكاح المجمع على فساده،اعدةأن به عیبا ففي رجوعها قوالن على القّتبین خالعها ثم 

فقال مالك یرد . ع له من حینهعاة الخالف ومذهب الشافعي أنه قطوأما المختلف فیه، فعلى مرا
بدل له في  وقال محمد ال یرد شیئا على األول، وقال ابن القاسم ال. ّالولد واستحسن أال یرد غیره

  . وعلى الثاني أجازه ابن وهب،الصرف
  ]اإلجابة قد یتقدمها سبب وقد ال[  ـ585 قاعدة

 والبیع عند مالك خالفا خیار بعیوب النكاح یتقدمها سبب تام، فیجوز تأخرها كالاإلجابة قد
قدمها سبب ًللشافعي، وكخیار الشرط وخیار األمة إذا أعتقت، وقد تكون اإلجابة جزء وال یت

 یجوز تأخرها لئال یؤدي إلى الفساد جابة في البیع وسائر العقود، فالیقتضیها كالقبول بعد اإل
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والخصومة بإنشاء عقد مع آخر، واختلف المالكیة من أي قسم یلحق التملیك، واألقرب أنه من 
  .الثاني

  ]مبنى النكاح على المكارمة[  ـ586 قاعدة
 على وا، وأجمعفمن ثم جاز انعقاده على على غیر رؤیة وال صفة. مبنى النكاح على المكارمة

 البیاعات المبنیة على المقاشحة بل بما یؤثر في مقصوده رد بهال یكون فیه بكل عیب ّأن الرد 
ولهذه القاعدة كره مالك .  على خالف في ذلكالفرج، أو استیفاء كالجنون والبرصوجودا كعیوب 

  .فیه الشروط غیر الموجبة به والمفسدة له، وكره تأجیل الصداق أو شیئا منه
  ]... البینتین بمزید العدالةترجیح إحدى[  ـ587 قاعدة

، وقیل یؤدي إلى  فیجري في كل شيء،ترجیح أحد البینتین بمزید العدالة، قیل یسقط األخرى
والقوالن في سماع التجریح أو . ظن ضعیف ال یستقل به أمر فال تعتبر في شيء ، وهذا أروجها

 بالراجح واجب الفخر بأن العملٕوهي قاعدة أصولیة مختلف فیها وان زعم . عدم سماعه
 صحح سمعه، وأما المبرز فأبى ذلك نظار في سماعه، فكل من قبل العمديجماع، واختلف الباإل

 یؤدي إلى ظن یكون كقیام هوقیل في ترجیح إحدى البینتین أن. ألنه خارج عن المنع والمعارضة
العدد،  ب ویلزم الترجیحشاهد فیعتبر في البیع مثال دون النكاح، وهو مشهور مذهب مالك،

  .والمشهور نفیه
  ]صحة االلتزام ال تتوقف على ثبوت المطابقة[  ـ588 قاعدة

في المشهور غیر المنصور أن صحة االلتزام ال تتوقف على ثبوت المطابقة، بل یكفي  
. دعواها كمن أقر بزوجة في صحته ثم مات ولیس بفار؛ أو أقر بوارث ولیس له وارث معروف

وهو الصحیح، ألن الفرع ال یثبت واألصل باطل، والمسبب ال . الفقیل إقرار بالمال، وقیل 
   :وبنى الفرع الثاني على قاعدة أخرى وهي. یحصل والسبب غیر حاصل

  ]بیت المال وارث أو مرجع للضیاع[  ـ589 قاعدة
ّعلى أنه كالوارث المعروف المعین، وهو قول و. هو وارث أو مرجع للضیاعهل بیت المال 

وعلیهما الخالف في نفوذ وصیته بجمیع ماله، . وللمالكیة القوالن. و قول النعمانمحمد؛ أو ال وه
: جهة اإلسالم جهة في اإلرث كجهة القرابة، وقال النعمان:  قال محمد.أو رد ما زاد على الثلث

 بمثابة كل مال ضائع، فإذا أبان المالك له مصرفا فبوصیته لم مصرف ما ال مستحق له بالمیراث
  .ا، ولیست إسقاطا للحق بل قطعا للسببیكن ضائع
  ]ٕإذا اتحد الحق سقط بإسقاط أحد المستحقین وان تعدد فال[  ـ590 قاعدة

ٕوان تعدد لم یسقط حق من . إذا اتحد الحق سقط بإسقاط أحد المستحقین كاألمان والقصاص
 الولیین وقد یختلف في إلحاق بعض الصور بأحد هذین القسمین كإنكاح أحد. لم یسقط كاألموال
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قال مالك ومحمد من الثاني فلآلخر االعتراض، وقال النعمان من األول، فال . من غیر كفؤ
   .اعتراض
  ]هل النكول كالشاهد أو كالشاهدین؟[  ـ591 قاعدة

ّ، فإذا ادعى أـحدهما النكاح هل هو كالشاهد الواحد أو كالشاهدین. اختلف المالكیة في النكول
  .وفائدتها رجاء أن ینكل فیغرم. مین باآلخر قوالنوأقام شاهدا ففي تعلق الی

  ]هل األصل في شهادة النساء الرد أو القبول؟[  ـ592 قاعدة
 لكثرة التعاطي،  في األموال للضرورةاألصل عند مالك ومحمد في شهادة النساء الرد والقبول

  .درأ بالشبهة فتدخلوعنده القبول والرد بشبهة الغفلة في درأ ما ی. ل في غیرها كالنكاحخفال تد
  ]حكم تقدیم أقرب الولیین[  ـ593 قاعدة

وعلیهما هل . أهو من باب الواجب أو األولى؟.  اختلف المالكیة في تقدیم أقرب الولیین
  .ٕواذا عقد فهل یسقط نظر األقعد أو ال؟. ؟لألبعد أن یعقد أو ال

  ]هل المراعى في الوالیة حق اهللا أو حق العبد[  ـ594 قاعدة
وقلنا  ، فإذا أنكح األبعد.لفوا في المغلب في الوالیة من حق اهللا عز وجل أو حق العبد اخت

رأة أن تصرف أمرها وعلى القاعدة هل للم. ٕباألول مضى على األقعد وهو المشهور، واال فله الرد
    .إلى أحد المتساویین أو ال؟

  ]هل النكول إقرار؟[ ـ 595 قاعدة
فإذا وكله على أن ینكحه بألف فأنكحه بألفین . قرار أم ال؟اختلفوا في النكول، هل هو كاإل

وأحلفت المرأة الزوج فنكل فغرم األلفین، فإن قلنا باألول لم یكن له أن یحلف . وأنكر التعدي
 مجردا فنكوله وبالثاني أحلفه، وقیل النظر في یمین الزوج، فإن كانت على تصحیح قوله. الوكیل

  .إبطال قول المنكح فله أن یحلفهٕإقرار، وان كانت علیه وعلى 
  ]هل العادة كالشاهد أو كالشاهدین[  ـ596 قاعدة

فإذا أنكح ابنه البالغ وهو ساكت حتى إذا . اختلفوا في العادة هل هي كالشاهد أو كالشاهدین
فإن قلنا كالشاهدین لزمه النكاح، وكان . فرغ أنكر بحدثان ذلك، فاستحلف أنه لم یرض، فنكل

  ومن هذه لزوم . على القاعدة فوق هذه*وبني هذا الخالف. ٕ، واال لم یلزمهصداقعلیه نصف ال
وأما القضاء للرجل بما یعرف . الیمین لمن قضى له من الزوجین بما یعرف أنه للنساء أو للرجال

  .والقیاس أنه بینهما بأیمانهما. لهما فالبد فیه من الیمین عندي ألنه األصل ال بالعادة
  )2ن(الكالم (*) 
  . من تحقیق الخطابي على قواعد الونشریسي392 ص هامشانظر
  ]حكم مراعاة الطوارئ[  ـ597 قاعدة
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 ومن فروعه القوالن في تزویج العبد .ثالثها تراعى القریبة فقط.  اختلفوا في مراعاة الطوارئ
ّورد . ء له بخالف االبن أمة أبیه لبقاء الوط،ابنة سیده وكذا أمته خشیة أن ترثه، ویئول إلى فسخ

 الكراهیة في االبنة أنه لیس من ٕوانما التعلیل: قال ابن محرز. بأن النكاح یفسخ، والشركة تمنع
مكارم األخالق، وقد یشق علیهما، كما كره أن یزوج الفارهة للوغد، وكره من جهة الدناءة أن 

  . وهاتان القاعدتان أخریان. یزوج أم ولده
  ]ق ـ طراز العدالةمراعاة مكارم األخال[  ـ598 قاعدة

العامل بالمروءة طراز لتتمیمها مع تأكد ذلك على  مراعاة مكارم األخالق التي بعث محمد 
العدالة، ومن ثم نهى عن بیع الكلب والعسیب وأجرة الدم وردت الشهادة ببعض المباح كاللعب 

  . بالحمام واألكل بالسوق
  ]توخي القیم الرفق بمن تحت أمره[  ـ599 قاعدة

ثم  الرفق بمن تحت أمره، وتجنب ما یشق علیه، مما له مندوحة من فعله، فمن: لقیموجه ل ت
كره للولي أن یزوج ولیته من الذمیم والشیخ الكبیر، وطلب منه تحصیل الكفاءة، ومن المالك 

 كلكم راع وكلكم مسؤول عن :إلى غیر ذلك، واألصل فیه قوله علیه السالمالرفق بالمملوك، 
  حدیثرعیته ـ ال
  ]األصل أن القبض لمن یسلم السلعة[ ـ 600 قاعدة

 إال أن ،فالذي یسلمها هو الذي یستحق قبض عوضها. األصل أن القبض لمن یسلم السلعة
وأما العاقد غیر المسلم فال یستحق القبض إال أن یكون ممن . یكون ممنوعا من النظر في المال

  .داق؛ فتأملههذا یجري في قبض الصوعلى . له النظر في المال
  ]المهر حق اهللا أم حق العبد[  ـ601 قاعدة

 فیتقدر شرعا،  ولذلك ال یقبل البضع اإلباحة، إن المهر حق اهللا عز وجلعند مالك والنعمان
وعند محمد حق المرأة . هما فیه لخطر البضع وشرفهیوأقرب المعتبرات نصاب القطع على قول
ّ عز وجل في ثبوت أصله، والمقدرات ال تثبت بالقیاس، ألنه عقد معاوضة فیتقدر بقدرها وحق اهللا

   .وهذا هو الصحیح
  ]متى یتقرر مهر المفوضة؟[  ـ602 قاعدة

وعند .  بنفس العقد، فال مهر للمفوضة عند العقد لحق المرأةعند مالك ومحمد وجوب المهر 
رض فقاال ال شيء الفالنعمان لحق اهللا عز وجل فلهما مهر المثل بالعقد، فإذا طلقت قبل البناء و

  .وعنده كالدخول. والقیاس أن الموت عندهما كالطالق.  المثلمهروقال نصف . لها
  ]كل ما ال یتقوم ال یعوض عنه[  ـ603 قاعدة
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 واختالفا، ولهذا یقول من ال یتقوم البضع عنده أن كل ما ال یتقوم فال یعوض عنه اتفاقا
ا من زوجها أو ممن خذ المرأة العوض عن یومهویختلف المالكیة في أ.  عز وجلالمهر حق هللا

  . الختالفهم في كون ذلك مما یتقوم أو الشاءت من نسائه
  ]العطایا تلزم بالقول وتتم بالقبض[  ـ604 قاعدة

ال تلزم إال بالقبض أو  مشهور مذهب مالك أن العطایا تلزم بالقول وتتم بالقبض، وأن العدة 
وقیل ال تلزم العطیة إال . ةلمال أو بإدخال الموعود في عهدما یدخل في التصرف في اببالتعلیق 

ٕإن أعطیتني من األلف الحال مائة أسقط الباقي، وان : بالقبض، وتلزم العدة بالقول، فإذا قال
ّفإن عجل إال درهما وزاد یسیرا على األمر . ّعجلت حقي الیوم أو إلى شهر فلك وضیعة كذا لزم

  .فقوالن على ما قارب الشيء
  ]حكم الرجوع في الهبة[  ـ605 عدةقا

واستثنى .  بالقول كمالك، أو بالقبض كغیره أال رجوع في الهبة بعد لزومها، إما األصل
ر القبض في المالكیة االعتصار، وهبة المرأة یومها متى لم تقدر على المقام لضرورة، ومن یعتب

  ..قاعدة: لزوم الهبة قد یعتبر
  ]ل األجزاءحكم قبض أول متص[  ـ606 قاعدة
ّقبض أول متصل األجزاء، هل هو قبض جمیعه، أو ال؟وهو  ٌ في وعلیهما اختالف المالكیة  .ٌ

  . كلالخالف الذي هناهنا في الكراء ونحوه، فیجري فسخ الدین 
وائل هل هو قبض األ: "من تحقیق الخطابي على قواعد الونشریسي 360انظر هامش ص

  "كقبض األواخر أو ال؟
  ]ذا تجاذب الحق جهتان غلب أقواهماإ[ ـ 607 قاعدة

ّ هللا عز ، قیل حقوقد یختلف في ذلك كمقام العروس. َّ تجاذب الحق جهتان غلب أقواهماإذا
ٕحتاج إلى االستمتاع وهي إلى التأنیس وازالة وحشة االنقباض، واال كان وجل، وقیل للمرأة ألنه ی ٕ

  .بینهما
  ]ادما یقضى من حقوق اهللا وحقوق العب[  ـ608 قاعدة

ّإنما یقضى من حقوق اهللا تعالى ما لم یكله إلى أمانة العبد كالطالق وبت العتق ال نذره 
 ونحوه من حقوق العباد ما كان من معنى الدین واالستحقاق ال التفضل ومكارم والزكاة ال الحج

لنص قام الزوج عند المتجددة إذا قیل إنه من حقها نظرا إلى ا وقد یختلف في بعضها كم،األخالق
  .للبكر سبع وللثیب ثالث، أو المعنى

  ]فاألصل فیهما القرعة... كل حكم دائر بین شخصین[  ـ609 قاعدة
، فاألصل فیه  لیس ألحدهما، فحق األصل أعني في باطن األمركل حكم دار بین شخصین

  . طرةٕالقرعة دفعا للمیل وعدال بین الفریقین إال بدلیل خاص، واال فاألصل منعها ألنها من المخا
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  ]زیادة العقوبة دلیل زیادة قبح الذنب[  ـ610 قاعدة
یضاعف لها العذاب (زیادة العقوبة دلیل زیادة قبح الذنب المستلزم لقوة الحرمة وزیادة النقمة 

ولهذه الحرمة عند الجمهور ظهور في مراتب الشرف كاختصاص ). إذا ألذقناك(، )ضعفین
اختلف المالكیة . لها اعتبار في زیادة المتاع كالقسموهل . الشهادات وبعض الوالیات باألحرار

فیه، ثم في سقوطه بالدخول تحت أحكام السقوط كحرة وأمة تحت عبد ألن األمة من نسائه 
  . والكفایة

  ]ومن تعلق حقه بذمة... من تعلق حقه بعین[  ـ611 قاعدة
 بعد تنفق من ماله  كزوجة المفقود،من تعلق حقه بعین شيء فأتلف علیه، فله المطالبة به

، بخالف من تعلق حقه بالذمة كالوصي ینفق *فإن الورثة یرجعون علیها به عند مالك. الموت
   .یهم دین على مذهب ابن القاسم، وقیل یرجع علیهمبعلى األیتام ثم یثبت على أ

  )2ن(عند الموت (*) 
  ]فأیهما تعتبر؟... إذا اختلفت حالتان سابقة والحقة[  ـ612 قاعدة

كمن سافر ملیا وقدم .  حالتان سابقة والحقة ففي الملتفت إلیه منهما قوالن للمالكیةت اختلفإذا
ففي تصدیقه أو تكلیفه البینة قوالن . ّعدیما، فادعى العدم في سفره لتسقط عنه النفقة، أو بالعكس

عرفت تجب غرامته بعد أن وكالجزاف . والمختار تصدیقه في الثانیة فقط لالستصحاب. للمالكیة
  .، قوالن لهم، والثاني أعدل*فهل تجب بالقیمة أو بالمثل. مكیلته

  )2ن(بالثمن (*) 
  ]سبب نفقة الزوجة[  ـ613 قاعدة

أهو أحكام المعاوضة واإلجارة أو حكم .  اختلف المالكیة في المغلب في نفقات الزوجات
  .إال أنها لیست في السیاق، وعلیهما لو مكنت وهي مریضة ال یمكن االستمتاع بها النفقة بالقرابة

  ]حكم عزل الوكیل[  ـ614 قاعدة
، ّالمشهور عند المالكیة أن الوكیل معزول عن نفسه وفیمن في والیته أو من یتهم علیه 

  .للمالكیة قوالن
  ]متى یتقرر عزل الوكیل؟[  ـ615 قاعدة

لى الخالف في ع. أو ببلوغهما إلیه. هل ینعزل بالموت والعزل:  اختلف قول مالك في الوكیل
فإن أوكلت وكیلیها فزوجاها، فدخل الثاني ولم . تقرر حكمه بالنزول أو بالوصول؟النسخ، هل ی

ٕوان قلنا بالثاني فهي للثاني وهو . یعلم، فإن قلنا باألول فهي لألول النفساخ وكالة الثاني بالعقد
وجب، وكذلك  وفسخ عقد مسلم بغیر م*اء نكاح محصنةٕ، وان كان إمضالمشهور لقضاء عمر

  .البیع خالفا للمغیرة لعدم حرمته، والحق ردهما معا كالشافعي وابن عبد الحكم
  )2ن(مسلمة (*) 
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  ]ُال یلزم اإلنسان بما فیه منة[  ـ616 قاعدة
ْكل ما یطوق اإلنسان رفق المنة فإنه ال یلزمه ویسقط عنه به ما توقف وجوبه علیه، فمن  َ َ َُّ َّ ِ ِّ ُّ

ومن .  فیهةَّنِ إال أن تتحقق الم،از له التیمم عند مالك بخالف الماء نفسه الماء جُب له ثمنِهُو
ُوكل من ی ٕإن رضیت بألفین واال فال نكاح بینكما، : فقیل له. لُخْدَولم ی ه بألف فأنكحه بألفینُحِكْنّ

 والقوالن.  ألن ذلك ال یقتضى منهیلزمه: وقیل. لم یلزمه النكاح. أنا أحمل ما زدت: فقال الوكیل
  .للمالكیة

  ]أصل مالك القضاء على الغائب[  ـ617 قاعدة
ٕواذا قلنا . وفیه خالف، وقد تكرر في الكتاب كثیرا.  أصل مذهب مالك القضاء على الغائب

  .ق علیه بعدم النفقة وهو المشهور، فیه خالف أیضافهل یفر: به
  ]؟هل العبد یملك[  ـ618 قاعدة

 أنه مالك، ولكنه لیس والمذهب: قال ابن بشیر.  ال؟م هل هو مالك أ في العبداختلف المالكیة
ّبمالك حقیقي، ألن للسید أن ینزع ما في یده، وعندنا فیمن ملك أن یملك هل یعد مالكا حقیقة أم 

 ّفعلى هذا یكون في كون العبد مالكا حقیقة قوالن، ألن السید إذا لم یكن مالكا حقیقة: قلت. ال؟
، والحق اد أعني أن المذهب اختلف في كون العبد مالكى غیر واحكذا یحك وهفالعبد ملكه حقیقة،

أن المذهب أنه مالك حقیقة وال أنه ناقص بتسلیط الغیر علیه، وهذا ال ینافي في الحقیقة 
   . كالمدیان
  ]علة انتشار الحرمة بین األم وابنتها[  ـ619 قاعدة

ْاختلف المالكیة في انتشار الحرمة بین األم وابنتها هو شرع غیر معلل أو علة اختبار هل : ُ
  .األم واالبنة من جهة واحدة، وعلیه اختلفوا في انتشار الحرمة بمحض الزنا بخالف شبهة النكاح

  ]المترقبات متى تعد حاصلة؟[  ـ620 قاعدة
. أهو یوم الوقوع، أم یوم ابتداء الترقب؟:  إذا وقعت، متى تعد حاصلة*قباتتر اختلفوا في الم

إمضاؤه، فهل كان في عقد النكاح خیار فوقع الوطء قبل االختیار من له االختیار وعلیهما إذا 
  . أم ال**یكون ذلك الوطء إحصانا

  )1ن(إمضاء (**)  ـ )1ن(المترقبات (*) 
  ]حكم أنكحة الكفار وهل هم مخاطبون بالفروع؟[  ـ621 قاعدة

ٕبوطء الكافر، واذا عقد على وعلیه تحلیل الكتابیة . اختلفوا في صحة أنكحة الكفار وفسادها؟
والمشهور أنه فاسد بأصله مصحح باإلسالم، .  هل یفسخ أو یختار.أم وابنتها ثم أسلم ولم یصبها
 والقاعدة، وقال ویصح اختیاره أربعا أو إحدى األختیین بالنص, فال یصح طالقه وال ظهاره

ثار، وأصل هذه یختار لآلإال أنه ل نكاح األواخر واألخیرة، وقاله محمد النعمان صحیح ویبط
ثالثها أنهم خوطبوا بمقتضى . وفیها ثالثة أقوال. عالقاعدة الخالف في أنهم مخاطبون بالفرو
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 فقبضتها ثم أسلما ولم یدخل، فالمشهور أن الترك دون االتیان أو الفعل، فإذا تزوج بخمرالكف و
قیل ربع دینار، والشاذ ال لها شیئا بناء على الخطاب، فقیل صداق المثل، وقیل قیمة الخمر و

وقال أشهب .  ال یعتق علیه بالمثلة إال المسلمنواهي والعقوبات فقال ابن القاسموأما ال. شيء لها
     .بعتق الذمي الحربي

  ]ترجیح المفسدة على المفسدة یسقط اعتبارها[  ـ622 قاعدة
 تعذر الخروج ترجیح المفسدة على المفسدة یسقط اعتبارها ارتكابا ألخف الضررین عند
له كإنفاذهم  وأعنهما، كإنفاذ المالكیة إال ابن عبد الحكم نكاح الثاني في مسألة الولیین بالدخول، 

ما عقد بالوالیة العامة والخاصة لیست بوالیة إجباریة، ما فسد لصداقه على صداق المثل و
 أصل مالك، وخالفه وبالطول وكونه صوابا، أو ینتقل حكما كفوات البیع الفاسد بالقیمة، وهذا

  .الشافعي فیه على الجملة
  ]األقل هل یعتبر بنفسه أو یتبع األكثر؟[  ـ623 قاعدة

وحمل علیه ابن یونس اختالفهم . هل یعتبر بنفسه أو یتبع األكثر؟: اختلف المالكیة في األقل
  .في الخنثى إذا بال من المحلین، هل ینظر إلى األكثر فیحكم له به أو ال

  ]ّاإلقدام على األنكحة المحرمة بالقرآن هل هو زنا أو شبهة نكاح؟[ ـ 624 قاعدة
وعلیه الخالف . اختلفوا فیه.  أو شبهة نكاح؟هل هو زنا ّاإلقدام على األنكحة المحرمة بالقرآن

  . في الحد كالمسلمة تتزوج الكافر
  ]هل األمر الحكمي كالحقیقي؟[  ـ625 قاعدة

حقیقي أو ال؟ فإذا أسلم فغفل عن الولد حتى كبر على اختلفوا في كون األمر الحكمي كال
فهل یجبرون على اإلسالم ویجعلون كالمسلمین تحقیقا أو ال، ألن إسالمهم بالحكم . دینهم

  .جن وال ینتهي إلى القتلّوالتقدیر ال بالتحقیق، ولقوة االحتمال قال بعضهم یجبرون بالضرب والس
  ]...حكم من خیر بین شیئین[  ـ626 قاعدة

قل، أو كأنه ما اختار قط غیر نتاختلفوا فیمن خیر بین شیئین فاختار أحدهما، هل یعد كأنه م
 فإذا أسلم على أختین ولم یطأهما فاختار أحدهما، فإن كان كالمنتقل لزمه نصف .ذلك الشيء

فإذا غصب جاریة ثم اشتراها وهي غائبة فإن . ٕصداق األخرى ألنه كالمطلق، واال لم یلزمه شيء
ٕوان قلنا بالثاني لم تراع القیمة . لنا باألول فال تشترى إال بما تشترى به قیمتها، وهو قول أشهبق

ل الشراء هنا ی قأولئك الذین اشتروا الضاللة بالهدىقال ابن عطیة و. وهو ظاهر الكتاب
وا استعارة وتشبیه لما تركوا الهدى وهو معرض لهم، وقعوا بذلك في الضاللة، فاختاروها، شبه

وبهذا المعنى تعلق مالك في منع . هم إذ كان لهم أخذهترى، فكأنهم دفعوا في الضاللة هدابمن اش
  .أن یشتري الرجل على أن یتخیر في كل ما یختلف آحاد جنسه وال یجوز فیه التفاضل

  ]حكم شهادة المرأة في موضع الضرورة[  ـ627 قاعدة
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 تشهد به امرأة واحدة، الضرورة كالرضاعموضع  اختلفوا في استقالل شهادة المرأة الواحدة في 
 قرینة، والموضع موضع ضرورة، والمالكیة یشترطون في اختالفهم فشو ذلك من قولها، ألن فشوه

 من قول الشاهد هل یقوم مقام شاهد آخر أو ال، إال أنه ال شاهد *فشو خالفهم على قاعدة الفبنوا
  . من االنفصال كالعرف والنكولله في الشرع، والبد فیما یقوم مقام الشاهد

  )2ن(المشهور (*) 
  ]الحقوق غیر المالیة هل هي كالمالیة في إمكانیة التصرف فیها؟[  ـ628 قاعدة

 هل هي .ئزاختلف المالكیة في الحقوق غیر المالیة كوالیة النكاح والصالة على الجنا
أو ال .  إلى غیره، وهو المشهورأو النقل أن یتصرف فیها باألخذ لنفسه امالكهلحقوق المالیة فالك

 منألنه إنما ملكها بسبب شاركه فیه المنقول عنه ال المنقول إلیه، فیكون المنقول عنه أحق 
  .شاذالالمنقول إلیه وهو 

  ]من استحق أمرا لمعنى فیه، فهل یمضي نقله إلى غیره[  ـ629 قاعدة
 مستحقیه؟ اختلف ه مندونهل یمضي نقله إلى غیره على من فمن استحق أمرا لمعنى فیه، 

فقیل یكون المنقول إلیه كأحد األولیاء، وكذلك صالة الجنازة، إال . المالكیة فیه كالوالیة والحضانة
  .نحوهماعلم أو ورع وأن یقصد فضل 

ّاألصل تقدیم السبب على المسبب[  ـ630 قاعدة ّ[   
ّاألصل تقدیم السبب على المسبب، ن من ال یستحق الفاضل ، ألوقولك إبطال المالكیة الرد ّ

  .ّمع المعین ال یستحقه رده علیه مع عدمه، وبه منعوا توریث ذوي األرحام في المشهور
  ]هل الحكم یتناول الظاهر والباطن أو الظاهر فقط؟[  ـ631 قاعدة

حكم هل یتناول الظاهر والباطن، أو ال یتناول إال الظاهر فقط؟ وهو لاختلف المالكیة في ا
والن، قضي للمطلقة بالنفقة بظن الحمل، ثم تبین أن ال حمل، ففي نقض القضاء ق فإذا .الصحیح

  . یعالحنفیة التشنمذهب لزم المجیز وی
  ]ومتى یوضع؟) في بطن أمه(متى یتحرك الولد [  ـ632 قاعدة

 وهو یتخلق في العادة تارة لشهر ، ویوضع لمثل ما تحرك فیه،تخلق لهالولد یتحرك لمثل ما  
 ویوضع لسبعة ، ویوضع لستة وتارة لشهر وخمسة أیام فیتحرك لشهرین وثلث،رینفیتحرك لشه

 فلذلك ال یعیش ابن ثمانیة وال ینقص الحمل ، ویوضع لتسعة،وتارة لشهر ونصف فیتحرك لثالثة
  .عن ستة

وهو ستة أشهر فهو مما  وهذا األخیر هو الغالب ومع ذلك فاألحكام مبنیة على أقل الحمل[
  ]ر على الغالب وله نظائرقدم فیه الناد

  ...]حكم السكوت على الشيء[  ـ633 قاعدة
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قال ابن . ٕاختلف قول ابن القاسم في السكوت على الشيء هل هو إقرار به واذن فیه أو ال؟
رشد والنفي أظهر لقوله علیه السالم في البكر إذنها صماتها، ألن مقتضاه أن غیر البكر 

أن أحدا ال اح فیقاس غیره علیه إال أن یعلم في مستقر العادة وقد أجمعوا علیه في النك. بخالفها
وعلى هذا ما في كتاب االستحقاق من البیان فیمن بیع متاعه .  إال راضیا، فال یختلف فیهیسكت

بحضرته إن أنكره قبل انقضاء المجلس حلف ولم یلزمه البیع، فإذا انقضى المجلس لزمه، وكان 
ّادعى البائع أن ملكه خلص له بوجه یذكره، إن ال العام بما زاد فٕوان لم ینكره حتى ط. له الثمن

ٕحلف وكان له الثمن، وان لم یحضر البیع وانما علم به بعد وقوعه بأن قام بقرب ذلك حلف ولم  ٕ
 بعد مدة تكون فیه الحیازة عاملة فادعى البائع ٕ العام ونحوه لزمه البیع، وان قامٕیلزمه، وان قام بعد

  .وجه یذكره حلف وكان له الثمنخلص له بأنه له 
  ]ٌاألحكام تبع للجلب والدرء[  ـ634 قاعدة

ٕحكام تبع للجلب والدرء، واال لم تعتبراأل ّوذلك إما في محل الضرورة كنفقة اإلنسان على . ٌ
ونحوها . نفسه، أو الحاجة كنفقته على زوجته، أو التتمة كنفقته على ولده ووالدیه وممالكیه

خروجها عن المراتب الثالثة اكتفاء  والولي، بخالف المقر ل الشاهد والوصياشتراط العدالة في
َّومن ثم لم یوجب ابن القاسم زیادة على . ّ ولذلك لم یعتبر من السفیه في المال؛بوازع الطبع

وجعل الشافعي . َّخادم، ولم یرتب في اإلنفاق أنواع الطعام واإلدام، وال في الكسوة مفاخر الثیاب
   .ّ أو مد ونصف أو مدّمدانكابنة األمیر رس ابنة الحا
  ]تقید المطلق وتخصص العام: العادة كالشرط[  ـ635 قاعدة

 فإن ناقضت أصال . وخالفه غیره.العادة عند مالك كالشرط، تقید المطلق، وتخصص العام
وقد تختلف فیختلف لذلك، ككفارة المولي والعبد . ّشرعیا كغلبة الفساد مع أصل الصحة فقوالن

  . الالختالف األقالیم في كونه معرة أو والفقیر
  ]إذا اختلف الحكم بالنظر إلى الحال والمآل[  ـ636 قاعدة

 فللمالكیة في المقدم .قدم قوالنإذا اختلف الحكم بالنظر إلى الحال والمآل فللمالكیة في الم
یف أداء فقره عن العجز عن  إذا خ*قوالن كالفقیر القادر على النفقة المأمون على مال المرأة

تكلم، ویبنى الخالف على لحوق المعرة  لها م، قیل ال متكلم في المرأة في نكاحه، وقیل بلالقیام
على النفقة في الطول إذا قیل إنه المال،  ةروعدمه أیضا، فیكون خالفا في شهادة، وكاعتبار القد

ومنه القوالن فیما تجوز فیه شهادة النساء إذا أدى إلى ما ال تجوز فیه كعیب الفرج المؤدي إلى 
الفراق، وفیما یجوز فیه الشاهد والیمین إذا أدى إلى ما لیس كذلك، وبالجملة ما لیس بمال إذا 

   .أدى إلى مال، أو بالعكس
  )2ن(على المرأة (*) 
  ]مبنى القضاء على الظاهر[  ـ637 قاعدة
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بي یحتلم فإنه. مبنى القضاء على الظاهر   یذهب ََّفمن ثم قد یختلف األمر الواجب كالصَّ
یة للحكم ثم إن أراد ضعون قسببنفسه حیث شاء أو بنفسه وماله على ظاهر المدونة وروایة زیاد 

ومن ثم قیل یحلف له أبوه . تین قضیة لألمرالحج فأراد أبواه أو أحدهما منعه تربص سنة والسن
  .ویكون عاقا بذلك، فافهم

  ]المعاملة بنقیض المقصود الفاسد[  ـ638 قاعدة
 كحرمان القاتل من المیراث وتوریث من أصول المالكیة المعاملة بنقیض المقصود الفاسد

ذلك رفع اإلجبار، قال بعضهم إنما تجبر الثیب بالزنا إذا قصدت ب. المبتوتة في المرض المخوف
 في الطهر الذي یلیه ألنه استعجل وقال اآلخرون إنما منع المطلق في الحیض من الطالق

وقیل ألن الرجعة إنما تكون للوطء، فإن لم یفعل . الطالق حیث ال یجوز، فمنع منه حیث یجوز
 قد س إما لخوف الندم ألنهإوان وطئ كره للم.  مقصودها الشرعيصارت للطالق فانصرفت من

وقد اختلفوا . إطالقان آخران لهم، فهذان تكون حامال، أو ألنها ال تدري بماذا تعتد فقد لبس علیها
ي في النكاح على الطالق أهو من باب المتعة فیمنع، أو ال فیصح، وغیر المالكیة یخالفهم ف

 فإنه دة في الشرع، وحكمها أن من استعجل الشيء قبل أوانهأصل هذه القاعدة وال یراها معت
  . یعاقب بحرمانه، ولذلك أبدوا تحریم المتزوجة في العدة على تفصیل في مذهبهم

  . من تحقیق الخطابي على قواعد الونشریسي315صانظر هامش 
  

  الطالق
  )84 ص2 ـ ن94 ص1ن(

   
  ]الحكمة من الطالق[  ـ639 قاعدة

وال خلق، وكان  خلق  والصداق یبدل من غیر اختیار،لما كان النكاح ینعقد على التأبید
 عنه مما یكرهه، جعل له م المعرفة بهن، فإذا عقد فقد یبدو له ما خفيالغالب تباین النساء وعد

وضا مما یؤلمها من الفراق قبل سبیال إلى الحل عن نفسه، وجعل للزوجة نصف الصداق ع
ة من كون له نسبصل إلیه فتینسب الحا محدود ، واألمر، فإذا وطئ فقد حصل المقصوديالقالت

 وأصل مالك .الصداق، فوجب الجمیع إجماعا، ولهذا راعى الشافعي الوطء والنعمان الخلوة مثله
ستحسن التكمیل مع طول المقام ألنه أبلى شورتها وأخلق بهجتها، وفي مثل الشافعي إال أنه ا

   .مبعض مسائله تفصیل من أراده فعلیه بكتبه
  ]األصل في التصرفات اإلباحة[  ـ640 قاعدة
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فمن ثم كان األصل في الطالق . ألصل في التصرفات المملوكة اإلطالق واإلباحة إال بدلیلا
  .ذلك، وامتنع الظهار ألنه منكر وزور، واإلیالء إذ ال ضرر وال ضرار

  ]السبب یكون خاصا ویكون مشتركا[  ـ641 قاعدة
 ، وتبقى كالرؤیة والزوال یكون مشتركا بین أشیاءالسبب كما یكون خصوص شيء

ما فإن المقصود والقذف . خصوصیاتها كالطالق، فإن المقصود منه ما دل على زوال العصمة
وألفاظ الدخول في اإلسالم فإن المقصود منها ما یدل على . دل على النسبة إلى الزنا أو الفاحشة

وقد أفتیت بإسالم من قال آمنت باهللا وأسلمت هللا ممن ال یقول ذلك على كفره محتجا بما . ذلك
  .ّفي التنزیل عن بلقیس، وفي مسلم عن المقداد، والنكاح عند مالك من هذا القبیل، وقد مر

  ]األصل في صیغ العقود اإلخبار ثم غلب اإلنشاء[  ـ642 قاعدة
 هي على أصلها  وقالت الحنفیة.خبار ثم غلب اإلنشاء ونحوها اإلاألصل في صیغ العقود

قبله من الزمن الفرد، لیصدق المتكلم ویثبت الحكم، وقدر الشرع ثبوت متعلقها بعد النطق بما 
 والقاعدة .فقیل الصرف بالقرینة أوال من التحكم، وألن التقدیر ال یفهم في العرف بخالف القرینة

أولى من مخالفته بالمجهول، ومقتضى ذلك األصل أنه لو شهد شاهد  مخالفة األصل بالمعلوم أن
 ما احتملته،  صفر أن تحمل الثانیة على اإلخبارأنه طلق بمكة في رمضان وآخر بمصر في

  : وهي قاعدةال أنه عارضتهوهو مذهب المدونة، إ
  ]یجب حمل اللفظ على المعاني المتجددة[  ـ643 قاعدة

ل اللفظ على المعاني المتجددة والتأسیس حتى یدل دلیل على التأكید، ألنه یجب حموهي أنه 
  النصاب، فإذا قالألقوال كما في األفعال لعدم وجودامقصود الوضع، ومقتضاها عدم الضم في 

ٕوان قلنا بالبقاء على الخبر فهو نعت فرد . ةٕما نوى، واال فواحدأنت طالق، وقلنا بغلبة اإلنشاء ف
  .للمرة فواحدة أبدا إال أنه ال یحتمل العدد

  ]مفهوم أحد األشیاء مشترك بینها[  ـ644 قاعدة
 راحد منها، فحكمه إذا أضیف إلى القدلصدقه على كل ومفهوم أحد األشیاء مشترك بینها 

ٕالمشترك فإن كان إیجابا صدق بواحدة كخصال الكفارة فیبدأ به، وان كان حظرا صدق أیضا 
میع دون فعله، ولزم في إحدى نسائي طالق طالق فمن ثم وجب اجتناب الج. بواحد یأثم به

فقال القرافي لیس تحریما . رض بالعتقالجمیع على مشهور مذهب مالك ما لم ینو فیصدق، واعت
 بسبب الملك مع بقاء استحقاقها باإلجارة وغیرها فال یلزم من انتفاء بل إسقاط استحقاق المنافع

 الطالق إسقاط أیضا لبقاء االستحقاق: قلت. سبب معین انتفاء سائر األسباب وال انتفاء المسبب
ّ أن العتق یقبل التبعیض وجمیع األجزاء في بالرجعة والملك، والحق أنهما في القیاس واحد إال

واحد شرعا كما جاء في الصحیح، ولیس ذلك في الطالق فاحتمل ذلك العتق من صحة إخراج 
  .اللفظ علیه شرعا مع أن األصل نفي ما سواه، وعمم في الطالق لتعذر خالفه
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  ]یعطى الموجود حكم المعدوم، والعكس[ ـ 645 قاعدة
، وكل ما  لتعذر االحتراز منهعدوم للضرورة كالغرر الیسیر في البیعیعطى الموجود حكم الم

 كتقدیر ملك الدیة قبل زهوق والمعدوم حكم الموجود. یعفى عنه من النجاسات واألحداث وغیرها
محل حینئذ ال یقبل الملك، وكتقدیر المالكیة تقدیم  تجب بالزهوق والالروح حتى تورث، فإنها إنما

 المعتق فیكون الوالء، وتسمى بقاعدة التقدیرات الشرعیة، وقد تقدمت بلفظ ملك المعتق عنه على
  .آخر

  ]الوالیة على المحل تعلیقا كالوالیة علیه تحقیقا[  ـ646 قاعدة
وهو قول .  المشهور من مذهب مالك أن الوالیة على المحل تعلیقا كالوالیة علیه تحقیقا

 ال نفوذ لها إال بعد الوقوع تحقیقا، ثم إن النعمان بید أن التعلیق یمین. النعمان خالفا للشافعي
طرد أصله، ومالك راعى الخالف في قیام المعارض، كما إذا عمم لما فیه من تحریم جمیع 

، فرآه *االستمتاع بالزوجیة واالرتفاق بالملك، وهو عقد معصیة یوقعه في الحرج المرفوع بالسمحة
حكم، واختلف مذهبه إذا أبقى لنفسه قلیال غیر متسع على كنذر ال یلزم الوفاء به، فلم یرتب علیه 

قال ابن . اختالف الشهادة لوجود الحرج وانتفائه بخالف الكثیر والتحدید بزمن یشبه أن یبلغه
  .التعمیر في هذا تسعون: الماجشون
  )2ن(السحت (*) 
  ]حكم التصرف في المعدوم[  ـ647 قاعدة

 عند ر في الذمة كالتعلیق في العین والعرض لزمإن كانت بحیث یتقرالتصرف في المعدوم 
والتصرف یعتمد موجودا معینا ومضمونا، وقد . ٕالجمیع، واال لم یلزم عند محمد كالطالق والعتق

 ألنه صادف معینا انتفیا، فیكون كالبیع على غیر عین وفي غیر صفة، ولزم عند مالك والنعمان
  .نه لو لم یعینها لم یوقعهاقال المالكیة أل. مملوكا إذ ال یقع إال بعده

  ]حكم التعدي في استعمال المسقط[  ـ648 قاعدة
 في  في استعمال المسقط إن كان مما تدعو النفس إلیه كالمسكر فقد اختلف المالكیةيالتعد

ٕإسقاطه، واال فإن كان یزول، فقد تردد بعضهم في إلحاقه بالمسكر، واال فكالجنون والمشهور . ٕ
ق والعتق ال المبیح كالنكاح والبیع، لما تقدم أن الخروج من الحرمة إلى م المحرم كالطالولز

 النفي من واستقرأ اللخمي. اإلباحة أشد من العكس، والمنصوص لزوم الحدود والقصاص
إنما الخالف في غیر الطافح، وأما الطافح فكالمجنون، إال في الصالة : الطالق، وقال ابن رشد

وقته، وأخطأ ابن الحاجب في نسبته إلى الباجي في نظائر بسبب فقد اختلف في قضائه ما خرج 
أنه لم یفرق في كالم ابن شاس بین الشیخ أبي الولید والقاضي أبي الولید، فیعلم أن األول البن 

  .رشد والثاني للباجي
  ]المعلق على الشرط كالمنجز عند حضوره[  ـ649 قاعدة
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 حضوره، وقال اللخمي إذا جمع الطالق قالت الحنفیة المعلق على الشرط كالمنجز عند
 على هذه القاعدة، هإالظهار قبل البناء فإن قدم الطالق لم یلزمه الظهار ألنه بائن، وان أخره لزمو

واعترض بما في المدونة إذا علقها في أجنبیة فتزوجها حلفت ثم إن تزوجها كفر، والذي قدم 
ار فأنت طالق ثالثا وأنمت علي كظهر أمي إن قال إن دخلت الد: وقال ابن شاس.  أبینالظهار

  .لزماه بخالف ثم
  ]حكم الشك في السبب والشرط والمانع[  ـ650 قاعدة

 ألغي، فال فكل سبب أو شرط شك فیه: الشك ملغى باإلجماع، قال القرافي: قال ابن العربي
لق فإنه یترتب الحكم علیه، كمن شك هل طلق فإنه شك في السبب فال تزول العصمة، أو لم تط

  . شك في شرط الرجعة، وهو بقاء العصمة، فال ثبت الرجعة
 بغیر المشكوك من معلوم أو مظنون، نعم  مانع شك فیه ألغي فیترتب الحكم بالحكم أبداكلو

ٕة فتغلب الحرمة، وانما الخالف في تحقیق أحد الوجوه یكد یشك في العین فتصیر كمیتة مع ذق
وقال مالك في السبب . قال محمد في السبب الرافع. ثفي بعض صور النزاع كالشك في الحد

  انظر ص ]الشك في المانع [. المبرء وهو الصحة
  ]لیس من شرط السبب الشرعي الجواز[  ـ651 قاعدة
فمن ثم قال .  والسرقة سببان للحد وهما محرمانن شرط سبب الشرع الجواز، فإن الزنالیس م

وبطل قول الشافعیة لو كانت محرمة  تنعقد بالیمین بها،المالكیة الثالث محرمة وتلزم إن وقعت، و
  .لم تلزم

ُكما شرعت األسباب شرعت مبطالتها[  ـ652 قاعدة ُ[  
، فالردة  وكما أن اإلسالم والذمة سببان لعصمة الدم،كما شرعت األسباب شرعت مبطالتها

فمن ثم .  حكم آخرواقعا لحكم سبب أن یرفعوال یلزم من كون الشيء . والحرابة سببان إلباحتها
 الیمین باهللا عزوجل، وال یرفع الطالق، كما أن الطالق االستثناء مشروع لرفع سببیة: الكیةقال الم

یرفع النكاح وال یرفع الیمین، ولیس الیمین للقدر المشترك بینهما فیعم حكمهما بل مشتركة أو 
  .ّمجازا في نحو الطالق كما مر

  ]ئة اهللا أو بمشیئة العبدحكم االستثناء بمشی[  ـ653 قاعدة
 دون مشیئة العبد، ألن إنما لزم الطالق فیمن استثنى بمشیئة اهللا عز وجل: قال بعض الفقهاء

قال القرافي األمر بالعكس ألن ما كان فمعلوم أن . مشیئة اهللا عزوجل ال تعلم، ومشیئة العبد تعلم
العبد فإن غایته أن یخبر، وغایة خبره اهللا عز وجل أراده، وما لم یكن فمعلوم أنه لم یرده بخالف 

  .أن یفید الظن
  ...] شرط تكلیفهخطاب الوضع إن آل إلى تكلیف من انتفى[  ـ654 قاعدة
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ٕ واال لم  شرط تكلیفه اشترط فیه شرائط التكلیف من انتفىِ خطاب الوضع إن آل إلى تكلیف
ك لزوجة، ولیس أهال لذلتشترط، فلذلك لم یلزم طالق الصبي ألنه یئول إلى الخطاب بتحریم ا

سقط اعتباره كموجبات الحد، بخالف الزكاة والضمان، ألنهما على الولي من مال الصبي فی
  .لصحة االستنابة، وصح البیع والنكاح ألنه أهل للخطاب باإلباحة والندب

  ]الطالق والعتق، هل یقتضیان محال ینصرفان إلیه بأنفسهما أو ال[  ـ655 قاعدة
 فمن . بأنفسهما أو الفي الطالق والعتق، هل یقتضیان محال ینصرفان إلیه اختلف المالكیة

ٕوان قلنا بالثاني فهو ال . فإن قلنا باألول طلق علیه أو عتق الجمیع. طلق إحدى نسائه وال نیة
 في الطالق ألنه ال یبعض، والثاني في العتق والمشهور األول. ینصرف إال بصرفه فیكون مخیرا

    .ألنه یتبعض
  ]األصل أن تقارن األسباب مسبباتها[  ـ656 اعدةق

 األسباب األصل أن تقارن األسباب مسبباتها كالملك مع البیع، فمن ثم لم یجعل الشرع تلك
بباتها بعده إال لضرورة كمخالطة الولي فإنه مأمور قدة قبل البلوغ، ثم یرتب علیها مسمنع

ومن ثم  . لدلیل خاصطالق نفسه أو اعتد بها الصبي دون بتحصیل مصالح الصبي، فمن ثم
طهار، ألن الطالق سبب والطهر زمانه فال معنى لتأخیر الشروع قال مالك ومحمد األقراء هي األ

 فطلقوهن لعدتهنّفي العدة إلى الحیض خالفا للنعمان، وألنه تطویل للعدة، وهو نهي عنه 
  .صوموا لرؤیتهو   لدلوك الشمسأقم الصالةكـ

  ]علة منع الطالق في الحیض[  ـ657 قاعدة
 بتطویل العدة، وعلیه اختلف المالكیة في المنع من الطالق في الحیض أهو تعبد أم معلل

  .طالق الحامل والمستحاضة، وغیر المدخول بها والخلع والقضاء
  ]المرأة مؤتمنة على رحمها[  ـ658 قاعدة

العدة  قبول قولها في انقضاء ، واألصلوال یحل لهن أن یكتمنالمرأة مؤتمنة على رحمها 
فقوالن للمالكیة  أو بقائها، ما لم یختلف قولها، فتؤخذ باألشد، أو تدعي النادر في قرب أو بعد،

  .بخالف ما ال یشبه
  ]إذا اقتضى قول المرأة دعوى على الزوج[  ـ659 قاعدة

 كما على المدعيإذا اقتضى قول المرأة دعوى على الزوج، فللمالكیة قوالن، والحق أن البینة 
نها تدعي وجوب الرجعة علیه، ویزید بأن أل ،إذا قالت طلقني في الحیض وقال في الطهر

األصل الصحة إال أن تقول ذلك عند الطالق، ویظهر صحة قولها لبعد حدوثه حینئذ، واألصل 
  .في هذا معارضة األصول المذكورة العتبار الشرع في ذلك لقولها لخفائه

  ]الق الرجعي ال یقطع العصمةالط[  ـ660 قاعدة
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، واختلف المالكیة في اقتضائه تحریم  للقطعیهیئهالكن  الطالق الرجعي ال یقطع العصمة 
المرأة، وعلیه هل یرى شعرها أو ساقیها ومعاصمیها أو یخلو معها بخالف الوجه والكفین فإنه 

ء ٕق بائنا أو رجعیا، واجزافسخة بطالطالق المرتد إن قلنا إن وعلیه كون . یجوز على غیر التلذذ
  .كفارة الظهار قبل االرتجاع، وقد أجرى بعضهم الخالف في كون الوطء بغیر نیة رجعة علیه

  ]اإلخالل بالملك یمنع الوطء[  ـ661 قاعدة
فمن ثم امتنع وطء المكاتبة اتفاقا والرجعیة عند مالك .  كإزالته اإلخالل بالملك یمنع الوطء

ما تأثیر الطالق في نقصان العدد، وال یتعرض للملك فتحل بتأثیره وقال النعمان إن. ومحمد
 ما وراء النهر لحقوق الطالق للمختلعة في عندهما في الملك، وعنده في العدد، وعلیه بنى فقهاء
     .العدة، واستحسن مالك الفرق بین أن یتصل أو ینفصل

  ]تلفیق الشهادة في األقوال ونفیه في األفعال[  ـ662 قاعدة
، وفي القول والفعل قوالن مشهور مذهب مالك تلفیق الشهادة في األقوال ونفیه في األفعال

. فمن نظر إلى محصولها لفق، ومن نظر إلى اختالف األسباب والمواطن لم یلفق. مشهوران
واألفعال متباینة ال یتحد مقصودها . القول إقرارا فهي اختیارات ترجع إلى مقصود واحدومن فرق 

وجب الحكم بالطالق فعال، كمن حلف أال ها فعل واحد، فإن كان األصل قوال وممع منوال یجت
آخر في ذي الحجة و ي رمضانف یدخل في دار عمرو بن العاص فشهد شاهد أنه دخلها

  .فالمشهور التلفیق اعتبارا باألصل
  ]الشهادة تفید غلبة الظن[  ـ663 قاعدة

ّمن شهد علیه أنه أقر بشيء فحلف : الت المالكیةق.  القطعالشهادة إنما تفید غلبة الظن ال
ٕكذب البینة، وان كان بعدها حنث، وكذلك أبالطالق ما فعل، فإن كان إقراره قبل یمینه دین إذا 

  .من شهد علیه بحق فحلف بالطالق قد أشهدا بالباطل فإنه یحنث ویقضى علیه بالحق
  ]ما یفتقر إلى إذن الحاكم وما ال[  ـ664 قاعدة
ف تغییر المنكر واألمر  الحدود ورفع التنازع في الحقوق ونحو ذلك مختص بالحكام بخالإقامة

مور عامة، هذه األ. وكذلك الدفاع عن النفس والمال.  والصحیح أنه ال یفتقر إلى إذن.بالمعروف
 أنكر تحریم زوجته هل لها أن تقتله إن أمنت بناء على أنه حد أو وقد اختلف المالكیة فیمن

قال ابن المواز تقتله دفاعا كالمحارب، واعترضه . أو على افتقار التغییر إلى إذن أو التغییر 
وأجیب عنه بأن .  بأنه قبل الوطء لم یفعل ما یوجب القتل، وبعده یصیر القتل حداابن محرز

  .الدفع ال یستلزم القتل
  ]التهم على ثالثة أضرب[  ـ665 قاعدة

اعى كطالق من ترثه في  فترقریبة: الثة أضربل مذهب مالك في التهم أنها على ثأص
، قد ورث عثمان امرأة عبد الرحمن هو ختص بالمتهم على األصح ضبطا للقواعدمرضه، وال ت
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ومتوسطة فقوالن كطالقه األمة والكتابیة فتعتق . وبعیدة فال تراعى كاالرتداد. أبعد الناس من ذلك
وقد أفتیت . ، وقیل على اختالف السابقة والالحقةمراعاة الطوارئ البعیدةأو تسلم، وقیل هما على 

فیمن العن قبل البناء لنفي الولد بسقوط جمیع المهر عنه بناء على المشهور أن الفرقة باللعان 
 السیما إذا كان یسیرا فسخ لبعد توهم النفي والتعرض عند االستحقاق للحد لسقوط شرط الصداق

 للمدونة والموطأ، ولعل ما ذكرناه أوجب عدم تعرض بن الجالب خالفاد وهو مذهب اوالرجل واج
    .ابن شاس وابن الحاجب لمذهب الموطأ والكتاب واقتصارهما على أصل ابن الجالب

  ]حكم حمایة الحمایة[  ـ666 قاعدة
 الحمایة كأن یكون األصل الطالق من الزوج وكماله من المرأةاختلف المالكیة في حمایة 

  .ث، فإذا وقع في المرض ففي المیراث قوالنوغیرها كالتملیك والتحنی
  ]األصل في طالق الجبر البینونة[  ـ667 قاعدة

 إال أن المالكیة قد یراعون ،ه إنما یقصد لدفع الضررألن. األصل في طالق الجبر البینونة
فمن ثم استثنوا طالق المولي والمعسر بالنفقة على المشهور والمختارة نفسها . ضرر الزوج أیضا

 فیجري الخالف فیه  الشاذ ألنه قد یعتق ولم یعتبره في المشهور ألنه من الطوائ البعیدةعلى
  .على ذلك، وفي اآلخرین على مطلق الطوارئ وهما أصالن

  ]إذا قابل العوض الواحد محصور المقدار وغیر محصوره[  ـ668 قاعدة
أو یكون . افهل یفض علیهم. صور المقدار وغیر محصورهإذا قابل العوض الواحد مح

قال .  كمن صالح عن موضحتین عمدا أو خطأ.ٕوما فضل للمجهول، واال وقع مجانا. وملللمع
فعلى األول یرد األلف . وكمن خالع على آبق ویزید ألفا. وقال ابن نافع للخطأ. ابن القاسم بینهما

، ان له بالخلعویرد نصف العبد، وعلى الثاني یرد األلف ویرد في مقابلته من العبد والزائد إن ك
ونص ابن شاس في هذه المسألة، وأما على مقتضى قول ابن القاسم . ٕواال كان كمن خالع مجانا

في قسمة المأخوذ بین الموضحتین فیكون نصف العبد منها في مقابلة نصف األلف فیفسخ البیع 
كما جرد والصواب حذف نصف من الموضعین . فیه ویرد نصف األلف إلى آخر ما قال

ّره ابن الحاجب، والعجب أن القرافي مر على ما في الجواهر ولم ینتبه إلیه بابن الحاجب اختصا
وال بمن قبلهما كاللخمي وابن بشیر وهو دلیل على أنه ربما نقل ما ال تأمل، وعلى هذا األصل 
قول ابن الماجشون في النكاح والبیع یجعل الثمن للسلعة فإن بقي ربع دینار صح النكاح عند 

  .مبعضه
  ]الجزء في الكل هل له حكم المستقل أو ال[  ـ669 قاعدة

اختلف المالكیة فیه ألن االجتماع قد یسلب . الجزء في الكل هل له حكم المستقل أو ال؟ 
واألصل بقاء الحكم حتى یرتفع بدلیل، وفرق بعضهم بین أسماء فیحكم لالنفراد لبدل أو ال لبدل، 

اد فهي فیها بالفعل وأسماء الجموع كالبتة فإنها موضوعة األعداد، فیرى أنها مركبة من اآلح
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والظاهر أن الجموع كاألعداد ال كأسمائها، فإذا حكم الحكمان بثالث أو . لمعنى واحد ال یتبعض
ثالثها تلزم . بالبتة وقلنا بالمشهور أن الزیادة ال تلزم، فهل تلزم الواحدة الشتمالها علیها أو ال تلزم

تة، وكذا إذا قال أحد الشاهدین طلق واحدة وقال اآلخر ثالثا أو البتة، وعبارة في الثالث ال بالب
   .أن أبعاض الجمل هل هو كنوع واحد أو ال؟ابن بشیر في هذا 

  ]أسماء األعداد ال تقبل التخصیص وال المجاز[  ـ670 قاعدة
: قلت. ثناء قال القرافي في أسماء العدد نصوص ال تقبل التخصیص وال المجاز وتقبل االست

ثم في سلسلة قد یرد بعضها للكثرة من غیر اعتبار العقد المخصوص كما قیل في قوله تعالى 
إن قعر جهنم لسبعین خریفا، وهو كثیر في الكالم في :  وفي قول النبي ذرعها سبعون ذراعا

  .السبعین وغیرها
  ]هل من شرط الشهادة التعیین؟[  ـ671 قاعدة

، فإذا لم تنطق  والمشهور من مذهب مالك اعتباره، التعیینشهادةالمنصور لیس من شرط ال
ٕالبینة بمقدار الحق ألزم الخصم اإلقرار على المختار، واذا شك في عین المطلقة فالمنصوص 

   .تسقط شهادتهم، وقال اللخمي یحال بینه وبینهن حتى یقر بالمطلقة
  ]یة تتبع الداللة؟هل األلفاظ اصطالحیة تتبع اإلرادة أو وضع[  ـ672 قاعدة

ٕهو ما أراده وان لم ف ده بلفظاهي تابعة لإلرادة، فما أراأللفاظ عند ابن القاسم اصطالحیة ف
. ، فیجب الطالق والعتق بنحو اسقني الماء إذا أراد به أحدهمایصلح لذلك لغة وال شرعا وال عرفا

أحدهما أو احتمله وهو وعند أشهب وضعیة فهي تابعة للداللة فلیس له من ذلك إال ما اقتضاه 
  .مذهب الفقهاء

  ]الملبس على نفسه أو على الحاكم یعاقب[  ـ673 قاعدة
 أو على الحاكم الملبس على نفسهأن یمان بالطالق ّ كتب من المدونة أولها األةي ثالثوقع ف

  .یعاقب كما فعل عمر بصاحب سحیم
  ]؟هل التمكین یقوم مقام الوطء[  ـ674 قاعدة

. وقال النعمان یقوم فیتقرر. عند محمد فال یتقرر الملك بالخلوةو ، مقام الوطءالتمكین ال یقوم
  .وللمالكیة القوالن

  ]حكم ضمان المنافع[  ـ675 قاعدة
 ومنافع البضع ، ضمان المنافع یعتمد تلفها بحیث یؤمن علیه البدل:قال الشافعي في المسألة

وما . قال، وید الغاصب ال یمنع من التزویجال تدخل تحت الید ألنها لیست بمال، وال تقبل االنت
 إن البدل في استئجار وعلى هذا نقول. اإلتالف، كبدن الحربال یدخل تحت الید یكون ضمانه 

منافع وعنده المراعاة في قبض ال. ٕالحر ال یتأكد بالثمن، وانما یتأكد باالستیفاء واختباره العمل
    .ةكن منه فیتقرر بالخلوة الصحیحواألعیان بالتم
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  ]األصل عدم التداخل[  ـ676 قاعدة
، ألن األصل أن یترتب على كل سبب مسببه، لكن أجمعت األمة على األصل عدم التداخل

حیة المسجد وصیام  وت الجملةفيث ارفقا بالعباد، وقع ذلك للمالكیة في األحدفي الجملة التداخل 
ن والحدود المتماثلة أو المتحدة الموجب  الیوم الواحد بخالف العمرة والحج للقاراالعتكاف وكفارات

األصغر هل  [.ُودیة األعضاء في النفس والصدقات في الوطئات بشبهة واحدة والعدد في الجعلة
  167 انظر ص.]یندرج في األكبر أم ال؟

  ]األسباب القولیة والعقلیة[  ـ677 قاعدة
 مع آخر حرف منها، األسباب القولیة نحو طلقت، وبعت، تثبت المسبب: قال اإلسفراییني

  .كالعقلیة، وهو مذهب األشعري، وقال غیره عقبه ألن السبب إنما یتحقق عرفا حینئذ
  ...]عالقة السبب بالحكم[  ـ678 قاعدة

 عن من األسباب الشرعیة ما یتأخر عنه حكمه كبیع الخیار یتأخر فیه نقل الملك: قال القرافي
ٕ إنه منعقد لم یتأخر، وان قلنا إنه منحل لم یتم ولقائل أن یقول إن قلنا. العقد إلى اإلمضاء

وجب الضمان وقد كان إتالف البائع المبیع قبل التمكن یالسبب، ومنها ما یتأخر عن حكمه ك
بب حدوثه، وقد یعارض ببقاء ولقائل أن یقول اندفع بالطارئ لرجحانه بمقارنة س. واجبا علیه

قصت، وقد یقال تلزم الزیادة مطلقا والحطیطة إذا ا ما إذا زادت القیمة أو نماآلخر، وینبني علیه
لم یتعد في اإلمساك، ومنه ما یقارنه كموجبات الحدود وحوز المباحات، ومنها ما یختلف فیه كما 

  .في القاعدة قبلها
  ]آلة لفظیة وخاصة زمنیة: للترتیب سببان[  ـ679 قاعدة

 مرتب بالذات فیحصل  أجزاء الزمانللترتیب سببان آلة لفظیة كالفاء وثم، وخاصة زمانیة، ألن
في كل جزء منه جزء من القول أو الفعل فتنقسم أجزاؤها على الزمان، والمنقسم على المرتب 
مرتب، فإن كان السابق مانعا من الالحق امتنع وقوع الالحق كتقدم الطالق البائن على الظهار 

من وقوعهما معا، ومرتبین، واألصل  أعم  فیه عین لهما المستقبل وقوعهمإواال وقع، ألن المعلق
قال القرافي وقول األصحاب إنما ألزمناه إیاهما في التعلیق دون التنجیز ألنهما . عدم المانع

  .یقعان معا باطل ألنهما ضدان
  ]العطف بالواو فیما تصح فیه التثنیة والجمع[  ـ680 قاعدة

 بخالف ما ال یصحان فیه، ّصحیحالعطف بالواو فیما تصح فیه التثنیة والجمع مثلهما على ال
أنت طالق وطالق وطالق على المختار دون : فمن ثم لزمت الثالث في قوله لغیر المدخول بها

   .الظهار بعد قوله لها أنت طالق
  ]مقتضى الغایة ثبوت المغیا[  ـ681 قاعدة
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حتى جده فإذا قال تعالى . عه بعدهاا وانقطامقتضى الغایة ثبوت المغیى قبلها ودوامه إلیه
ٕ وجب ارتفاع تحریم الثالث بالنكاح المراد على اختالف أهل العلم فیه، وان تنكح زوجا غیره

  .جاء النص بأنه الوطء في العقد الصحیح بقي تحریم اإلحصان وكونها أجنبیة ونحوها
  ]الزوج الثاني جعل غایة لحكم الثالث[  ـ682 قاعدة

هي بوجوده ألنه لم یشرع إال إلى هذه الغایة ألنه الزوج الثاني جعل غایة لحكم الثالث فینت
یهدمه كالصوم لم یشرع إال إلى اللیل ألن اللیل یفسخه فال یهدم دون الثالث، هذا مذهب مالك 

  .قال النعمان یهدم. ومحمد
  ]اإلسقاط ال یقبل الفسخ بخالف النقل[  ـ683 قاعدة

إسقاط ال ما دون الثالث ألن الطالق فال یهدم الزوج . اإلسقاط ال یقبل الفسخ بخالف النقل
  .نقل

  ]حكم تلفیفات الموثقین[  ـ684 قاعدة
 ال یوجب شرطا، كما یكتبون كل ما حكمت العادة فإنه من تلفیقات الموثقین، قال ابن أبي زید

إن  تبین من : ابن بشیر. في العقد صحیحة البدن بخالف سالمة البدن، ألن العادة لم تجربه
الن للذكر، وألن األصل عدم الرد، وٕنى االشتراط أو التلفیق صیر إلیه واال فقذكر السالمة مع

سألت أبا موسى عیسى ابن محمد بن عبد اهللا بن اإلمام آخر فقهاء تلمسان عما یكتب : قلت
الموثقون من الصحة والجواز والطوع بناء على ظاهر األمر الذي ال یفید ما بنیت علیه الشهادة 

 الوصول إلیه من ذلك في ف األمر كثیرا بخالفه، فقال ذلك غایة ما یمكنمن الیقین النكشا
قلت . الغالب، فلو كلف بغیره شق علیه، وأوشك أال یصل إلیه، وتعطلت بسبب ذلك حقوق كثیرة

فقال ذلك إیهان للشهادة . فهال كتبوا ظاهر الصحة والجواز والطوع فیتبرؤوا من عهدة ما بعد ذلك
لم فإذا تعذر أو تعسر وجب كتبها على ما ال ینافي أصلها حفظا لرونقها، ألن مبناها على الع

. ّواعتمد في باطن أمرها على داللة العادة أن المعتبر في مثله ظاهر الحال لتعذر غیره أو تعسره
تي عقود الجوائح وغیرها مما غایة األمر فیه داللة الحزر والتخمین، ن كتب البوعلى ذلك: قلت

لفقیه أفتى مرة بتزویر الشهادة بذلك، ورددت علیه بقوله، ویمضي عمل الموثقین ٕوان كان ذلك ا
     .علیه

  ]شرط الشرط إمكان اجتماعه مع المشروط[  ـ685 قاعدة
 بخالف السبب مته في غیره ال في ذاتهكشرط الشرط إمكان اجتماعه مع المشروط، ألن ح

من ثم قال ابن الحداد من الشافعیة فیمن و. وجزئیه، فإذا لم یمكن اجتماعهما لم تحصل الحكمة
إن طلقتك فأنت طالق قبله ثالثا ال شيء علیه، ألنه لو وقع لوقع مشروطه وهو مانع من قال 

لق ألنه محال، وقالت المالكیة وقال أبو زید یقع المنجز دون المع. وقوعه، فیؤدي إثباته إلى نفیه
  .مل المنجز بالمعلقیتك
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  ...] یستقل بنفسهكل لفظ ال[  ـ686 قاعدة
 غیر مستقل بنفسه  بنفسه صار المستقل بنفسهستقالفظ ال یستقل بنفسه إذا لحق لفظا مكل ل

معه والعلة والحال والتمییز كاالستثناء والنعت والغایة والشرط والظرف والمجرور والمفعول 
ت طالق فإنه  بها أنت طالق طلقتین لزمتاه بخالف أنت طالق أن*فلو قال لمن لم یبن. لوالبد

 في وأنت طالق، ومقتضى القاعدة واحدة كالشافعي، واحدة كما یقول محمد خالفا لمالك، وشك
   . وهو عندي من هذا الباب،وانظر المعطوف كقوله لها أنت طالق وطالق ففیه قوالن للمالكیة

  )2ن(یدخل (*) 
  ]إذا تعذر استیفاء الحق ممن وجب علیه لمعنى في غیره[  ـ687 قاعدة

 إن وجب علیه لمعنى في غیره فهل یستوفى من صاحب المعنىذا تعذر استیفاء الحق ممن إ
قال ابن القاسم . لولد مال، ولور ال یحد فیه الولدب المغدكاأل. اختلف المالكیة فیه. أمكن أو ال؟

 یهب المغصوب، وقیل ال یؤخذ منه كالولي الغار یتعذر ، قال بعضهم كالغاصبتؤخذ منه
   .ه بالصداق والمرأة موسرة، ونحو ذلكالرجوع علی
  ]إذا جرى الحكم على موجب التوقع، فهل یرتفع بالوقوع؟[  ـ688 قاعدة

 والتوقع كاإلیقاف، أو ال؛ إذا جرى الحكم على موجب التوقع، فهل یرتفع بالوقوع ألنه تحقیق
الولد على رجاء فإذا غرت من فیها عقد حریة فالمشهور وجوب قیمة . ألنه نفذ؟ قوالن للمالكیة

وعلى هذا المشهور . ّعتق أمه، والخوف والشاذ على أنهم رقیق نظرا إلى الحال أو المآل كما مر
 على أنه رقیق قوالن على القاعدة بخالف ما لو  قیمتهء الترقب أولو قتل الولد قبل ذلك ففي بقا
  . ثم قطع الترقبجرح، وقد تردد فیه ابن محرز

  ]اجتهادیةالتعزیرات [  ـ689 قاعدة
 من المفید تقدیرات بعیدة التعزیرات اجتهادیة بقدر الفعل والفاعل، ووجه الفعل في باب القذف

  .من أصل الشرع وقواعد المذهب، ونعوذ باهللا من القول في دینه بغیر علم
  ]اعتبار التصرف بكمال الطالق[  ـ690 قاعدة

لسببه وهو له  الجالب  بالمباشرةهالتصرف بكمال الطالق ونقصانعند مالك ومحمد إن اعتبار 
، وهي أن الطالق عندهما معتبر بالسبب الرجل، وعند النعمان بمحله وهو المرأة وفیه عبارة أخرى

، وعنده إنما یعتبر بنهایة سببه، وهو العدة فیعتبر **الجالب وهو النكاح فیعتبرها لعدد الرجال
نكاح كالسبب والعدة كالمسبب، واعتبار الشيء ال: قلت. بالنساء، زاد ابن العربي والعدة بالرجال

  . بمؤثره أولى من اعتباره بأثره، وهي قاعدة أخرى
  )2ن (فیعتبر العدد بالرجال(**) 
  ]هل للمضمر عموم كالصریح؟[  ـ691 قاعدة
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 أنت طالق، فقوله یقتضي فمن قال. عندهما أن للمضمر عموما كالصریح، وعنده ال عموم له
وقال ال .  إذا كان من ضرورة اللفظقاال فكذلك. رح به وأراد الثالث صحطالقا ضرورة، ولو ص

  .عموم للمضمر والمصدر مضمر فواحدة أبدا
  ]المصدر ال یحتمل العدد[  ـ692 قاعدة

 فال عموم ٕالمصدر عنده ال یحتمل العدد، فلو صرح به حمل على عموم الجنس واذا أضمر
  .له، فیحمل على األقل

  ]طالق ممنوع بأصله واإلباحة لعارض؟هل ال[  ـ693 قاعدة
 منه في الحظر، وهو فوات الطالق عند مالك والنعمان ممنوع بأصله، واإلباحة لعارض أبلغ

وعند محمد مباح بأصله، والحظر لمنع اإلصرار . ، فإرسال الثالث بدعة بمعروفاإلمساك
    .ّ مباح، وعنه سنةإرسالها، فبالغیر كالحیض والطهر الموطأ فیه

  ]هل الكنیات رواجع أم بوائن؟[  ـ694 عدةقا
، ألن العامل عند محمد هو المكنى المنوي  عند محمد رواجع، وعند النعمان بوائناتالكنای

وعند النعمان العامل لفظ الكنایة لتعیین جهة . َواللفظ عبارة، فال یرى في المظهر على المضمر
خلیة والحرام وحبلك على غاربك ثالث في ّوعند مالك البتة ثالثا للعرف والبریة وال. العمل

  .المدخول بها، وینوي في غیرها، وفي مذهبه خالف كثیر
  ]إبدال المحل بالمحل عند التناسب والتقارب[  ـ695 قاعدة

 ومحمد یجوز كإبدال اللفظ باللفظ عند  قال مالك.إبدال المحل بالمحل عند التناسب والتقارب
وقال النعمان ال یجوز .  إضافة الطالق إلى الزوج* فتصح،ةوجود التناسب من غیر طلب الحقیق

  .فال یصح
  )2ن(فال تصح (*) 
  ]إطالق لفظ المنكح على الزوجین أم على أحدهما؟[  ـ696 قاعدة

 أصل المسألة أن كل واحد منهما عندنا منكح، وعنده المرأة هي المنكحة: قال ابن العربي
 النكاح یتناول الزوج كما یتناولها، ولذلك اشتركا في : في بسط هذا الكالمقال بعضهم: قلت. فقط

وهذا القائل یزعم أن الطالق یقع على الزوج ثم یسري إلیها، : قال الشاشي. التسمیة والحل
 فیها نیة *ٕویستدل بأن إضافة البائن إلیها صحت بوقوع البینونة علیه، وانما تصح إذا ضمن

صاحب الكلیم الكریم  محال لمظهره، قلت قال الطالق، فإن كان محال لمضمر الطالق وكان
، "أنكحها إیاه"على " أنكحه إیاها"، ولهذا اختار الموثقون )إني أرید أن أنكحك إحدى ابنتي هاتین(

  .فالرجل منكح نطقا
  )2ن(أضمر (*) 
  ]المغلب في التعلیق جانب الوقوع[  ـ697 قاعدة
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سیصیر انب الوقوع، وما قبله كالم مشهور مذهب مالك والنعمان أن المغلب في التعلیق ج
، فیصح تعلیق ذا زالت الموانع بینه وبین المرميا إال إذا وجد الشرط، كالرمي سیصیر جرحفع

العقل وعند محمد ومالك في الشاذ جانب التعلیق، ولذلك اعتبر عنده . الطالق والعتاق بالملك
ٕ، وانما یحتاج إلى وجود الشرط فال والتكلیف، وألنه بعده ال یحتاج إلى إیقاع وال اكتساب صنیع

  .یصح واختاره متأخرو المالكیة
  ]ما یستباح باإلكراه[  ـ698 قاعدة

 والنائم عند  اإلكراه ال كالقتل والزنا یصیر مكرها كالصبيكراه الباطل على ما یستباح بعذراإل
راهه طوعا  إك جدا كان فما كان هزلهوعنده كالهازل. مالك ومحمد فال یقع طالقه وال عتقه

  .وللمالكیة في اإلكراه على الواجب قوالن. فیقعان
  ]ما كان تابعا في العقد یصیر متبوعا في الطالق[  ـ699 قاعدة

عقد یصیر متبوعا في الطالق بیانا لخاصیته من بین سائر ل عندهما أن ما كان تابعا في ا
بعا في الطالق الذي هو یبقى تاالتصرفات فیما یؤدي إلى التكمیل، وعنده ما كان تابعا في العقد 

قاال تصح إضافة الطالق إلى كل جزء یتصل بها اتصال خلقة على خالف بین حل العقد ف
  .، وقال ال تصح إال إلى جزء شائع أو جائعالمالكیة فیما ال تحله الحیاة كالشعر

  ...]العدة في التوریث ال تعمل عمل النكاح[  ـ700 قاعدة
 النكاح في أحد قولي محمد، فال ترث المبتوتة في مرض ل عملالعدة في التوریث ال تعم

وأصل مالك حمل الناس على . وعند النعمان وفي اآلخر تعمل في اتقاء حقها فترث. الموت
واتفقا على أن األصل نفي . التهم ومعاملتهم بنقیض المقصود، وقال الشافعي ال یجوز ذلك

هول غیر محمول علیها ال محمول على الجرح كما ، ومعناه أن المجالعدالة، وخالفهما النعمان
  .ظن بعضهم

  ...]إذا انتفى السبب الموجب[  ـ701 قاعدة
 عند مالك آثاره في ترتیب أثر آخر علیهإذا انتفى السبب الموجب فال عبرة ببقاء بعض 

لى ولعله ألصل آخر فیحمل االتفاق ع. فى نفقة للمبتوتة حائال خالفا للنعمانفال عبرة ومحمد، 
  .القاعدة

  ]فوات ثمرة الشيء كفوات ذاته[  ـ702 قاعدة
 عند الجمهور َّفمن ثم لم تثبت النفقة للناشز وال قبل التمكین. فوات ثمرة الشيء كفوات ذاته

  .فهل هي أحرى لزوال الموجب جملة. خالفا لبعض المالكیة، وسقطت بالبینونة خالفا للنعمان
  ]تبراء أم العبادةالمغلب في العدة االس[  ـ703 قاعدة

، المغلب عند النعمان في العدة االستبراء فقال تتداخل العدد، وعند محمد العبادة فال تداخل
  .ٕوهو أصل مالك، وان قال بالتداخل في الجملة ألمور منفصلة
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  ]تداخل العدد[  ـ704 قاعدة
 ا تربصانبنى الشاشي مسألة التداخل على أن العدة فعل كف مقصود في مدة فال یتأدى فیه

یومین في مدة واحدة أو ترك فعل وتحریم، وال تطابق في التروك والمحرمات فإنها تثبت كصوم 
  .في وقت واحد

  ]الطهر أم الحیض؟: القرء[  ـ705 قاعدة
وقال النعمان الحیض، فالطهر . القرء الطهر، فتحل بالدخول في الثالث: قال مالك ومحمد

  .منه
  ...]الوطءالعدة لبقاء حق [  ـ706 قاعدة

، إذ ، فكذا ما شرع قضاء لحقهالعدة لبقاء حق الوطء، وهو مختص بالطهر:  قال الشاشي
الوطء للشغل والعدة لالستبراء منه فوجب أن یكون االستفراغ عن الشغل في زمان الشغل، وألنها 

 وحق ،مشتملة على حق اهللا عز وجل وحق الزوج وزمان تأدیة حق اهللا عز وجل في العبادات
ٕ وان سلم ،لزوج في الوطء والطالق وهو الطهر، وال یلزم االستبراء، فإنا ال نسلم أنه بالحیضا

 ألن تربص فسببه الملك وال یختص بالطهر، وسبب العدة الطالق، وهو مختص بالطهر
االستبراء ال یختلف بحال الحیاة والموت بخالف العدة، وألن العدة حق الزوج مختص بأحد 

 وجه على المالك في ملكه، ویختص بأحد واالستبراء منع ت.هرا كالوطء والطالقكان طفالزمانین، 
  .القرءین، فكان حیضا كتحریم الطالق

  ]واالستظهار...أیمان التهم[  ـ707 قاعدة
ومنها االستظهار وال تنقلب تلزم المتهم فقط، : فثالثها. اختلف المالكیة في لزوم أیمان التهم

  .ألبتة
  ]هل توجب قوة داللة التخصیص؟: داللة التعمیمقوة [  ـ708 قاعدة

 هل توجب قوة داللة التخصیص حتى ال یخصص ما قرب من :اختلفوا في قوة داللة التعمیم
ام ونوى  حرالحالل علي: فمن قال.  إال بمثله أو بنص بخالف سائر الظواهر أو ال؟النص

  . ، فإن نطق نفع بالجمیع، وفي كل الحالل قوالنإخراج شيء مما یلزمه، نفعته المحاشاة
  ]إذا دار األمر بین ما لمنشئه أن یفعله، وما لیس له أن یفعله[  ـ709 قاعدة

 في المغلب  ما لمنشئه أن یفعله، وما لیس له أن یفعله، فقد اختلف المالكیةإذا دار األمر بین
غیرة إذا أخذ منهما كخلع األب عن السفیه، إذ له النظر في المال ولیس له الطالق بخالف الص
بخالف من له شیئا، وعلى من ال تجبر وال تملك أمرها، إذ له التصرف في مالها دون جبرها 

  .وحاصله أن الخلع نظر في مال وبضع، والخالف في تغلیب أحدهما. تجبر
  ]اشتراط ما یوجب الحكم خالفه مما ال یقتضي فسادا[  ـ710 قاعدة



 134 

كمن . هل یعتبر أو ال؟ ـ اختلفوا فیه :ضي فسادا مما ال یقتاشتراط ما یوجب الحكم خالفه
  299 انظر ص.شرط الرجعة في الخلع فقیل بائن للعوض، وقیل رجعیة للشرط

  ]إذا تعارض القصد والحكم[  ـ711 قاعدة
فقیل بائنة . إذا تعارض القصد والحكم، كمن طلق وأعطى قاصدا الخلع، فقد اختلفوا فیه

  .الرجعیة ال تحرم، والقصد تجب مراعاته فثالثللقصد، وقیل رجعیة للحكم، وقیل 
  ]حكم لزوم الوفاء بشرط ما ال یفید[  ـ712 قاعدة

والمذهب ال . اختلفوا في لزوم الوفاء بشرط ما ال یفید، كمن خالعته على ثالث فطلق واحدة
بة ولقائل أن یقول إن هذا یفید تقیة غل. وصحح ابن بشیر تخریج اللخمي على القاعدة. كالم لها

  .الشفاعة لها في مراجعته على كراهة منها
  ]وجوب المشترك یخرج عن عهدته بفرد إجماعا[  ـ713 قاعدة

 وتحریمه یلزم منه ،فرد إجماعا كخصال الكفارة والموسعوجوب المشترك یخرج عن عهدته ب 
كان  إلباحة ألنه رفع لموجب النكاح الذي هو اتحریم جمیع الجزئیات، ولما كان الطالق تحریما

ٕتحریم أحد الزوجات تحریما لجمیعهن كما یقول مالك، وان خالف القیاس في ذلك، واعترض 
مورات، وأجیب بأن العتق قربة فهو من باب المأ. بقوله في أحد عبیدي حر أنه یعتق واحد

ٕلمعتق، وانما تعتبر الحقائق من حیث هي، والطالق من باب وتحریم الوطء وغیره تابع ل
  .رقاالمحظورات فافت

  ]حكم االستثناء المستغرق في الذوات والصفات[  ـ714 قاعدة
وقد اختلف المالكیة في .  تقرر في األصول امتناع االستثناء المستغرق، وهذا في الذوات

، قال ابن أبي زید احدالصفات كما إذا قال أنت طالق واحدة إال واحدة وأعاد االستثناء على الو
ب بأنه وصف الطالق بالواحدة فإذا رفعها وهو ثابت اتصف وأجی. تلزمه طلقتان، واستشكل

  . بالكثرة، وأولها اثنتان، إذ ال یخلو عنهما، والحق لزومك واحدة
  ]القصد إلى خصوص الشيء یمنع من استثنائه[  ـ715 قاعدة

 على األصح فیمتنع  القصد إلى خصوص الشيء یمنع من استثنائه بخالف مطلق العطف
هذا مذهب مالك، . ر إال بكرا دون أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة إال واحدةقام زید وعمرو وبك

  .وألزم علي درهم ودرهم ودرهم إال درهما فالتزم
  ]تبعیض الدعوى[  ـ716 قاعدة

 فقیل یلزم .شيء وأنكرتهعلى ّ كمن أقر بالطالق، وادعى أنه اختلفوا في تبعیض الدعوى
رآه مقرا مدعیا، ل القول قوله فیحلف ویستحق، فاألول الطالق بعد أن تحلف على ما قاله، وقی

   369انظر ص . أیضاوالثاني رآه مقرا على صفة فال یؤخذ إال بها وهما أصالن
  ]حكم الجمع بین عقدین مختلفي الحكم[  ـ717 قاعدة



 135 

 جواز البیع والخلع، واختلفوا نصوصم وال.اختلفوا في جواز الجمع بین عقدین مختلفي الحكم
واإلجماع على المنع . أو الجعالةیع والنكاح أو الصرف أو الشركة أو المساقاة أو القراض في الب

  .من بیع وسلف
  ]حكم النكاح الناقص[  ـ718 قاعدة

أصل محمد في النكاح الناقص ترجیح الفسخ على العقد احتیاطا للبضع ورعایة لحق 
وال المالكیة أیضا، وأصل المستحق كما في سائر الحقوق والعفو عن القصاص، وهو أحد أق

إال أن یعارض معارض، مالك فیما لم یفت بالدخول األول، وفیما فات الثاني فأصله أصل محمد 
أحد اإلخوة من غیر كفؤ بطل في أحد قولي الشافعي، وثبت االعتراض للباقین في قوله فإذا زوج 

  .اآلخر، وتلزم عند النعمان
  ]ایة عن العتقاستعمال ألفاظ الطالق كن[  ـ719 قاعدة

 لمناسبة ما بینهما وبین لعتق عند مالك ومحمدا كنایة عن یصح استعمال ألفاظ الطالق
  .ه الفرقال یجوز، وعلی: وقال النعمان. أصلهما، وهما النكاح والملك

  ]علة فساد نكاح الشغار[ ـ 720قاعدة 
صح، وهو لبعض وعند النعمان لصداقه فی. ، فال یصح لعقدهفساد الشغار عند مالك ومحمد

  .المالكیة، ویحتمل أن یكون عنده مما یفیته الدخول مما فسد لعقده فیتفق المذهب في القاعدة
  ]ال یجوز التعویل على دلیل الخطاب في كالم العلماء[  ـ721 قاعدة

یره، وقد وغال یجوز التعویل على دلیل الخطاب ونحوه في كالم العلماء كما یفعل اللخمي 
  .ه وعاب على فاعله، وهو بین فانظر،ه في غیر موضع من تنبیههى ذلك وعللنص ابن بشیر عل

  )2ن(عابه (*) 
  ]ال مفهوم للقیود الواقعة في األسئلة[  ـ722 قاعدة

، ولو قلنا  في المدونةلة كعشر سنین في مسألة الشفعةئال مفهوم للقیود الواقعة في األس
  . المالكیةباعتبار الواقعة في األجوبة، وقد استعملها بعض

  ]كل ما خرج على قصد المبالغة أو الكنایة فالمعتبر معناه ال لفظه [ـ 723 قاعدة
المنصور، كل ما خرج على قصد المبالغة أو الكنایة فالمعتبر معناه ال لفظه على المشهور 

  .أما أبو جهم فال یضع عصا من عاتقه: وقال علیه السالم
  ]هل یجوز تبعیض الشهادة[ ـ 724 قاعدة

اختلف المالكیة في جواز تبعیض الشهادة كما إذا ادعت أنه غصبها، وفرعنا على أحد قولهم 
  .ا قوالنمه بالزنا ففي إثبات الصداق بأنه ال یقبل اثنان في اإلقرار

  ] بشيء فهل یختص بفروعهإذا اختص النبي [ ـ 725 قاعدة
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یختص بفروعه والطالق بشيء في باب من األبواب والنكاح منه، فهل  إذا اختص النبي 
قوالن للمالكیة، وعلیهما جواز التخییر القتضاء . منها حتى یدل دلیل على المشاركة أو ال؟

  .ّالثالث الممنوعة عندهم للرجل، وكذلك تملیكها إیاها
  

  التخییر والتملیك
  

  ]معنى التخییر والتملیك[  ـ726 قاعدة
 وملك النفس واالنصراف، وذلك ال اممقتضى التخییر على المشهور عندهم الخیرة في المق

یكون في المدخول بها إال بالثالث، والتملیك جعل الطالق لها، فیرجع إلى قوله فیما جعل بیدها، 
  .وقیل هما سیان، وقیل الفرق بینهما عادي ال فقهي، وهذا في مطلقهما، فإن قید فما قید به

  ]تعارض یوم االنعقاد ویوم التخییر[  ـ727 قاعدة
، أو  كمن حلف بالحرام قبل الدخول وحنث بعده،تعارض حكم یوم االنعقاد ویوم التخییرإذا 

خیر ثم جهل الحكم حتى دخل، وفرعنا على أحد قولهم إن ذلك بیدها، واختارت نفسها، فقد 
  . اختلفوا في المقدم منهما، والظاهر في التخییر اعتبار وقت اللفظ

  ]ّجابة للجواب مرةاألصل أن استدعاء االست[  ـ728 قاعدة
، فإذا قلنا إن التخییر  فإذا لم یلزم فقد انقطع تعلقها،ّاألصل أن استدعاء االستجابة للجواب مرة

 واحدة لم تقع، وانقطع خیارها على أصح قولي المالكیة، وكذلك إذا قالت تیقتضي الثالث فطلق
  .ّاخترت نفسي إن دخلت على ضرتي

  ]ُ حمل علیهإذا صدر نص في معنى[  ـ729 قاعدة
، فإن فسر بما هو  في معنى حمل علیه فإن كان محتمال*كل من صدر عنه لفظ قصر

ٕ علیه، وان فسر بما ال یحتمله استظهر علیه بالیمین، إال أن یبعد االحتمال جدا، األظهر بني
  . وقد قیدته البینة في الظاهر، وهذا فیما یقضى به خاصة

  )2ن(نص (*) 
  ]هل هما تفویض أم استجابة؟: التملیكالتخییر و[  ـ730 قاعدة

هل هما تفویض فال یقطعها االفتراق من : اختلف الروایة عن مالك في التخییر والتملیك
المجلس حتى تنص على إزالتهما أو تمكن من نفسها اختیارا، ولیس له عزلها لتعلق حقها بخالف 

جلس ما لم یعرضا عنهما لمعنى  فیتقید بالمأو استجابة. التوكیل على ما یتعلق به حق الوكیل
آخر، إذ هو حكم الجواب، ولذلك أجمعوا على أن أحد المتبایعین لو أوجب البیع ثم انفصل 

  .ٕالمجلس عن غیر تراض أنه ال بیع بینهما، وان رضي اآلخر بعد ذلك
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  ...]اإلجابة إن تقدمها سبب تام أو بعض السبب[  ـ731 قاعدة
ٕتأخیرها إجماعا كالرد بالعیب وامضاء خیار الشرطاإلجابة إن تقدمها سبب تام جاز  ، وخیار ّ

ٕاألمة تعتق تحت العبد، وان تقدمها بعض السبب لم یجز كالقبول بعد اإلیجاب، فإذا تأخر زمانا 
واختلف قول مالك في . یدل على اإلعراض لم یلزم لئال یؤدي إلى الخصومة بإنشاء عقد آخر

والقیاس إنه من الثاني، ورأى اللخمي أنها لها ثالثا . ّمرجواب التملیك بأي القسمین یلحق كما 
  .كالمصراة والشفعة لصعوبة الفراق

  ]المحتمل هل یحمل على األقل أو على األكثر؟[  ـ732 قاعدة
األكثر، كما إذا احتمل لفظه اختلف المالكیة في المحتمل هل یحمل على األقل أو على 

ل في التوكیل، ولیس له ذلك في التملیك، ألن لها فیه حقا، التملیك والتوكیل، وفائدته أن له العز
وخلیة، : وقال عبد العزیز. وكالحرام هل یجعل على بائنة أو على الثالث. كما لو كان للوكیل

  .یعني ألنها تفید التحریم
  : من تحقیق الخطابي على قواعد الونشریسي وجاء فیه243انظر ص

محتمل إذا لم یقترن بالقصد، فقیل األكثر حتى یترجح غیره، اختلف المالكیة فیما یلزم باللفظ ال
  .ألن الذمة ال تبرأ یقینا إال به، وقیل األقل، ألن األصل انتفاء الزائد حتى یثبت

  ...]حكم من ألزم نفسه أو غیره[  ـ733 قاعدة
ٕ، وان مكل من ألزم نفسه أو غیره أمرا، فإن لم یجعل بیده ألبتة لم یلزمه ما التزم وال ما ألز

: قوالن للمالكیة، فإذا قالت. فهل یلزمه ما التزم أو ألزم؟. جعل الحكم بیده ولكنه على ذلك بسبب
متى خیرت أو عتقت فقد اخترت نفسي أو زوجي لم یلزمها إال أن تقول خیرت أو عتقت، فلو 

  :وهما على قاعدة. علقه الزوج بسبب فقالت ذلك فقوالن
ال یقال لم یعین لها سبب قبل البیع، فكیف شفعة قبل البیع التزام أمر قبل وجوبه كترك ال

یجرون فیها الخالف الذي في الكفارة قبل الحنث ونحوها، ألنا نقول الخالف في الشفعة 
   .منصوص لهم أیضا، وتعلق بسبب وجود الملك

  ]شرط المعاوضة الرضا إال في مواضع[  ـ734 قاعدة
 إال في ، أو فعل عند مالك،یه من قول عند الجمیعشرط المعاوضة الرضا، فالبد مما یدل عل

 كالمحتكر عند الحاجة وجار الطریق إذا أفسدها السیل ونظائرهما، وكخلع :مواضع الجبر
 لما تجاوزوا حدود اهللا الحكمین ونحوه، ومن ثم منعت كون الطلقة المملوكة التي أحدثها الناس

ٕ ظاهر المدونة واال فالشرط باطل وهي عز وجل في الطالق بائنة على أن تكون ثالثا على
 كما في المدونة، وكل أو األقصى* یر المحكوم به إال بخلعرجعیة ألن كتاب اهللا أال تبین في غ

ٕوهذا اختیار ابن العربي وان عمل قوله في . شرط لیس في كتاب اهللا باطل كما قال رسول اهللا 
ه إلیها، وهي لم تطلب ذلك، م ینقطع تسری، وهي لهدم الرجعة فكیف یعمل في إسقاط نفقة المرأة
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وثالثة .  ذلك، لظهور مناسبة؛ وفیه بحث**وال طلب لها، ولعل هذا الوصف هو المعتبر من
  .األقوال للمالكیة

  )2ن(في (**)  ـ )2ن(في غیر المحكوم وال یخلع (*) 
ًكل من ملك غیره أمرا فاألصل أن یرجع إلیه فیما أباح منه[  ـ735 قاعدة َّ[  

فاألصل أن یرجع إلیه فیما أباح منه، كمن أذنت لمن شرط أال یتزوج  ًك غیره أمراَّل من ملك
یجري على . وهل تحلف أو ال؟. علیها في التزویج، فالمنصوص في مذهب مالك واحدة خاصة

  .ثالثها تلزم المتهم فقط. ن التهم، وفیها ثالثةاأیم
  ]هل یعود الشرط بعد ثالث وزوج؟[ ـ 736 قاعدة

.  وزوج أو ال؟ختلف المالكیة في تعیین الشرط بالملك األول، وعلیه هل یعود بعد ثالثا
  .ٕبخالف ما دونها، وان بانت وتزوجت خالفا لقوم

  ]المعنى الواحد في نفسه ال یقبل التبعیض إال بدلیل[ ـ 737 قاعدة
طالق من  فال یصح اإل،المعنى الواحد في نفسه ال یقبل التبعیض باالعتبارات إال بدلیل

 ة دون شيء، وال تزكیة الشاهد فیما شهد به إال دون غیره كما یفعله متفقه*الحجر في شيء
ّالموثقین، وال الحكم بطهارة شيء بالنسبة إلى شيء دون غیره كما مر البن الحاجب، المیتة 

 عفي  كما توهم بعضهم فیماسته والماء وحده، وكذلك نجامقیدة الطهارة باستعماله في الیابسات
  .یة في محل العفو، وفیه بحث طویلقعنه من النجاسة لمن عفي له بل الحق أن النجاسة با

  )2ن(وشيء (*) 
  ]حكم الحكمین متردد بین التوكیل والتحكیم[ ـ 738 قاعدة

 جرحین أو عبدین وهو غیر مستحكم الحكمین متردد بین التوكیل والتحكیم، فإذا بعث الحاكم
والمنصوص ال . ما بالحق، ففي إمضائه قوالن للمالكیةزوجان فحكعالم، أو تراضى بهما ال

وعلى هذه القاعدة تجري أكثر مسائل هذا : ابن بشیر. والمشهور یمضي الثالث. یمضي الثاني
   .الباب

  ]صرف ما هو لك إلى غیرك ال یقتضي سقوطه منك[  ـ739 قاعدة
 الغیر فیه كتصرفك إلى  ال یقتضي سقوطه منك، بل تصرف ذلكلك إلى غیرك صرف ما هو

 فمن ثم لم یقتض التملیك وال التخییر الطالق عند مالك خالفا ،ذلكمنتهى ما جعلت له من 
خیر نساءه فاخترنه، فلم یكن ذلك طالقا، وحجته أن العصمة زالت من ید  لربیعة ألن النبي 

    . ممنوعةوهو ،الزوج وانتقلت إلى المرأة
  

  اللعان
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  ]ٌّ یمین أم شهادة أو حداللعان[ـ  740 قاعدة

وعند . ا شأنلكان لي وله* لو ال الیمین: اللعان عند مالك ومحمد یمین لقوله علیه السالم
أكثر مسائل اللعان مبنیة على هذا األصل، كمالعنة األمة : قال الشاشي. النعمان شهادة أو حد

دود حنة الكافر والعبد والموالمشركة والمحدودة في القذف فإنه یحلف لهن وال یحد لقذفهن، كمالع
عنده ال ترد قذف، ألنهم من أهل الیمین ولیسوا من أهل الشهادة، یرید ألن توبة المحدود الفي 

     .ه كما ال تسقط الحد عنهٕعدالته، وان ثبت فسق
  )2ن(األیمان (*) 
  ]اللعان حجة أم عقوبة[ ـ 741 قاعدة

 الحد، فإن العن سقط عنه، وتوجه فإذا قذف زوجه المحصنة لزمه،  اللعان عندهما حجة
حبس حتى یالعن، وكذلك یوعنده عقوبة، فال یحد بقذفها، بل . علیها، فإن العنت سقط عنها

  .وتحبس حتى تالعنهي أیضا، ال تحد 
  

  اإلیالء
  

  ]اإلیالء یمین أم طالق؟[  ـ742 قاعدة
لیه فموجبه ق إطالوعنده .  فموجبه الوقف بعد األجل،اإلیالء عندهما یمین على منع حق

  .الفراق بعده
  ]الممتنع عن الوطء هل هو كالمولي؟[ ـ 743 قاعدة

، هل یعد سببه الضررب اختلف المالكیة فیمن دخل علیه االمتناع من الوطء ولم یقصد 
  .كالمولي أو ال

  ]هل یجعل المنهي عنه كالعدم؟: النهي[ ـ 744 قاعدة
 *سرا فنكح نكاحا ؛یتزوجن أو ال، فإذا حلف لهي عنه كالعدمهل یجعل المن: اختلفوا في النهي

فلو تزوج أمة فعلى كون الحرة طوال، فلو تزوج غیر كفؤ فعلى تعارض اللفظ . ففي بروره قوالن
    :وعلى قاعدة أخرى وهي. والقصد، فلو لم یدخل فعلى األقل واألكثر

  )2ن (افاسد(*) 
  ]حقیقة النكاح العقد أم الوطء؟[ ـ 745 قاعدة
  بالنظر إلى اللغة حقیقة في الوطءوالحق فیها أنه.  هل هو حقیقة في العقد أو ال؟كاحأن الن

ا راجح في العقد، وكذلك في الشرع؛ ألن األصل عدم التغیر، ویحتمل أن یكون فیه حقیقة مجاز
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وكذلك التزویج بل هو . وقیل ثالثة، ثالثها حقیقة فیهما، ولم یفصل. في العقد مجاز في الوطء
 أنه یدوم بخالف ةإن تزوجت علیك وعنده امرأ: ي العقد، ولذلك كان المنصوص إذا قالأظهر ف
   . بین المالكیة فتأملهاا قواعد مختلف فیهتفهذه س. ، وخرج الخالف فیه على القاعدةىأال یتسر
  ]حجیة عمل الصحابة وحجیة عمل غیرهم[  ـ746 قاعدة

 مهور على أال حجة في عمل غیرهمقد علمت اختالف األصولیین في عمل الصحابي والج
خالفا لكثیر من المالكیة في احتجاجهم بعمل مالك ومن بعده من شیوخهم كما احتج متاك بعمل 

وقد حكى اللخمي . كره في النكاحیقال ابن بشیر في شرط ما له أن یفعله وأال یفعله، . من تقدمه
قال . من الزیتون فالطالق بیدهعن سحنون جوازه، وذكر أنه زوج عبده أمته على أنه إن سرق 

 وجبت منلزومه إال  وأوهذا إن أخذه من فعله فال یدل أحد من البشر على جواز الفعل 
. من الفعل ما یتنزل منزلة القول كالمفعول لقصد التعبد أو إلظهار الجواز، ونحوه: قلت. عصمته

 ما تقرر في فهذا كالقول یثبت حیث یثبت ویسقط حیث یسقط، وذلك في الصحابي على
 ال یظهر فیه شيء من ذلك فال عبرة به م من، ومنهوفي غیرهم بالنسبة إلى مقلدیهم. األصول

  .في غیر الصحابة، وفیه الخالف المشهور
  ]هل یرجع النظر فیها إلى األولیاء أم هي من حقوق البضع: الشروط[ ـ 747 قاعدة

 من حقوق البضعأم  فیها األولیاء،  أهي من المصالح التي ینظر:اختلف المالكیة في الشروط
 وعلى. معلق، ففي نفي اللزوم قوالنفإذا شرط على الصبي ما یلزم كال. ؟المصروفة إلى النساء

وعلیهما لو دخل عالما بالشرط وعلى التخییر، ففي الفسخ .  قوالنتخییرهالنفي ففي السقوط أو 
  :وعلى قاعدة. والطالق قوالن

   ]لواجب قبل العقدحكم الخیار ا[  ـ748قاعدة 
هل یكون الفسخ فیه بطالق أو بغیر طالق، فإن دخل قبل العلم، : الخیار الواجب قبل العقد

ح، فإن كانت فثالثها یخیر اآلن، فإن قال ال أرضى، خیرت الزوجة بین اإلسقاط أو فسخ النكا
  .ا أو من الولي قوالن على القاعدة األولىمولى علیها ففي المخیر منه

  ]أنواع الطالق التي تكون بید الغیر[ـ  749 قاعدة
 كقوله  وعلى جهة التفویض،جعل الطالق بید الغیر یكون على وجه الرسالة فیلزم حین القول

. وقعله المناكرة مطلقا والعزل ما لم ی جهة التوكیل فىأو عل. إن شئت، فله المناكرة دون العزل
. حتى یرید التملیك إال أنه إنما یلزم ذلك إذا بلغهافإن قال طلقا امرأتي، فابن القاسم على الرسالة 

  .وأصبغ بالعكس فإن أرادها وقع لوقته
  

  الرضاع
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  ]فرع العوض ما عنه عوض[ ـ 750 قاعدة

 مذهب مالك أن فرع العوض ما عنه عوض، فكل ما كان لألم النفقة كان علیها اإلرضاع 
ة، فإن أرضعت فلها األجر رضاع إال لضروربال أجر، وكل ما لم تكن لها النفقة لم یكن علیها اإل

  .تعذرإال أن ی
  ]الرضاع من باب المواساة ال من باب النفقة[  ـ751 قاعدة

 من م في العصمة على األهرضاع من باب المواساة ال من باب النفقة لوجوباألصح أن ال
 ترضع وال وعلیه إذا كانت ممن. غیر أجر إذا كان لها لبن وكان الرضاع ال ینقص من قدرها

وكذلك إن كان لها لبن وهو . لبن وال مال لألب وال للصبي هل تجبر على أن تسترضع له أو ال
  .اتفاق، وهذا كله مذهب مالكبیقبل غیرها، فإن لم تقبل ف

  ]حكم إضرار الولي بالتزویج[  ـ752 قاعدة
ال محمد ق. إضرار من قصد اإلضرار كإضرار من زوجها أحد إخوتها، فالفسخ لحق الباقین

ورجح مالك االعتبار بالدخول، فأصله كأصل الشافعي إال . وقال النعمان یعتبر. ال یعتبر
  .لمعارض
  ]ال تقدیر إال عن توقیف[ ـ 753 قاعدة

 في نفقة ، فمن ثم اعتبر مالك والنعمانال عن توقیف، ألن األصل نفي التحدیدال تقدیر إ
مد على المقتر ومدان على ذي : وقال محمد. قاربٕالكفایة ككسوتهما وادامها؛ وكنفقة األالزوجة 

وقد تقدم أنه ال یثبت العوائد . السعة، ومد ونصف على المتوسط، ابنة األمیر كبنت الحارس
   . لم تثبت فهذا لعادة عامة أشكل قولهفإنالخاصة، 
  ]األصل فیما یستقر في الذمة أن یكون مقدرا[ ـ 754 قاعدة

ومن ثم لم یجز السلم في . وتجري له المطالبة أن یكون مقدرااألصل فیما یستقر في الذمة 
قال وألن أصل الحاجة . ، وهو معتبر بالكسوة واإلداموهذا أصل الشافعي في التقدیر. الجزاف

غیر مرعیة فإنها تستحق في یوم مرضها بخالف القریب فال یحسن مع هذا رعایة قدر الحاجة، 
  .واعترض بالكسوة واإلدام

  ]تستبرأ أم الولد بحیضة أم بثالث؟[ ـ 755 قاعدة
 وهو ّالمعتبر عند مالك ومحمد في تربص أم الولد بعد العتق أو موت السید بسبب الفراش

  . الفراش، وقد تأكد بالملك، فثالثنفسوعند النعمان . تستبرأ بحیضةالملك ف
  ] مكارمةمالنفقة عوض أ[ ـ 756 قاعدة

ح فتصیر بمضي المدة دینا، وعند النعمان  نفقة الزوجة عند مالك ومحمد عوض صری
  .مكارمة، فال تصیر كنفقة األقارب
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  ]النفقة عوض من التمكین[ ـ 757 قاعدة
، فال ٕ واطاقة الزوجةالمشهور من مذهب مالك أن النفقة عوض من التمكین بشرط بلوغ الزوج

ولعلهما . النشوزومن أهل مذهبه من یحكي أن المشهور ثبوتها مع . تجب بالعقد وتسقط بالنشوز
ٕحاالن فإن قدر على رفعه ولو بالرفع إلى الحاكم فلم یفعل فقد اختار ذلك فال تسقط، واال فال 

  . معنى للثبوت، فكیف یكون هو المشهور
  ]علة وجوب نفقة األقارب[ ـ 758 قاعدة

 نٕالعصبیة، فتجب للوالدین وان علوا وللمولودی قحقت علة وجوب النفقة لألقارب : قال محمد
ال تجب إال ألوالد قال مالك . مّوقال النعمان المحرمیة فتجب لكل ذي رحم محر. ٕوان سفلوا

  . دنیةالصلب ولألبوین
  ]قول القابلة شهادة أم خبر؟[ ـ 759 قاعدة

  .قوالنال وللمالكیة ،قول القابلة عند محمد شهادة فال یثبت الوالدة وعند محمد خبر فیثبتها
  ]في المحل یمنع من تأثیر غیرهبقاء السبب [ ـ 760 قاعدة

الجتماع المثلین والضدین فكما یرفعه عقال فهو  حل یمنع من تأثیر غیرهمّ السبب في ال*بقاء
وعلیهما نفقة . لغويفالحادث . وقیل الحادث مع موجبه اتفاقا، وفي الباقي خالف. یمنعه شرعا

ٕة إن تبوأت معه بیتا فعلیه، وان ثالثها للمالكی. األمة الزوجة هل هي على السید أو على الزوج
  .لها فعلیهمبقیت مع أه

  ـ ) 2ن(نفي (*) 
  ]ُیراعى النادر في نفسه أو یجرى علیه حكم الغالب[  ـ761 قاعدة

 فعلى المراعاة ال . اختلف المالكیة في مراعاة النادر في نفسه، أو إجراء حكم الغالب علیه
أما إن عادت الزمانة لم تعد على . اء تنقطعطّفقة على الزمن ببلوغه، وعلى اإلعتنقطع الن

  :وهما على قاعدة. األصح
  ]؟...هل یفتقر الخلف إلى االتصال[  ـ762 قاعدة 
ي  فل بقاء ما كان على ما كان لضعفههل یفتقر إلى االتصال لیعتضد، إن األص: الخالف 

  .یة فیه قوالنلوف فیه كالعجز في صورة النزاع، وللمالكنفسه أو یستقل لوجود معنى المخ
  ]الزوجة من باب األقوات أو من باب التفكهات[  ـ763 قاعدة

األمور  من قوات، أو من باب التفكهات، أي أهياختلف المالكیة في كون الزوجة من باب األ
وخرج علیه الصائغ وجوب تزویج الوالد على الولد إن احتاج، وقیل .  ؟* أو الكمالیاتالحاجیة

وانظر األم ألن فرق ما بینها وبین األب العار الذي یلحق االبن . الالصحیح أنه خالف في ح
 تردد الكتاب فیمن تزوجت أمه، هل یعزى أو یهنأ، وقد رأى الحذاق أن التعزیة لكدونه، ولذ
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ا بعد، فإن أحكام اهللا عز وجل تجري على غیر مراد أم: جفاء، والتهنئة استهزاء، فكتبوا
  287انظر ص. ه، فخار اهللا لك فیما أراد، والسالمالمخلوقین، واهللا یختار لعباد

  )2ن(من التكمیالت (*) 
  

  الحضانة
  

  ]الحضانة حق للحاضن أم للمحضون؟[ ـ 764 قاعدة
 من اختلف المالكیة في كون الحضانة حق للحاضن أو للمحضون أي في المغلب حقه

. ابیة هل لها حق فیها أم ال؟لكت، وعلیه اختلفوا في األم اإین، واال فلكل واحد منهما حظ فیهالفریق
وعلیه . فهم الخیر والشركون لها إال أن یوقد یستحسن أن ی.  یخاف على الولد من جهتهاألنه

 هل یكون له الخیار بعد اإلثغار أو ال؟ قال ابن العطار ألنه حینئذ یعرف مصالحه، وعلیه :أیضا
رابعها إن استغرقت . أربعةأیضا وجوب نفقة الحاضن، وأجرته على المحضون، وللمالكیة 

  .  ٕفالنفقة، واال فاألجرة
  ]اجتماع جهتي استحقاق في الشخص الواحد[ ـ 765 قاعدة

، أو ال یمتنع في الشخص الواحد اجتماع جهتي استحقاق كالزوج یكون ابن عم فیرث المال
رفي العقد، ولي طّ فینكحها من نفسه على ما مر، وهو المعبر عنه بتجهتي قیام كالزوج یكون ولیا

خرى إذا لم یكن ملزوما للساقط، وعلى ذلك هما فاألصل ثبوت اعتبار األفإن سقط اعتبار إحدا
ألن حق الوصیة . اختلف المالكیة في األم الوصي تتزوج، هل یسقط حقها في الحضانة أم ال؟

  .هذا معنى كالم ابن بشیر، وفیه نظر. ال تسقط بالزوجیة بخالف األمومة
  ]الحاضن والمحضون من التابع منهما لآلخر[ ـ 766 قاعدة

فإن قلنا المحضون تابع ففي . ن والمحضون لآلخراختلف المالكیة في التابع من الحاض 
  : سقوط كراء المسكن أو ثبوت ما ینوب الولد قوالن على قاعدة

  ]األتباع هل تلغى أو تعتبر؟[  ـ767 قاعدة
كل واحد منهما : عدة األولى ثالثة أقوال، ثالثها وقد یقال في القا؟األتباع هل تلغى أو تعتبر

ٕوان قلنا . مستقل غیر تابع، ویخرج السقوط على تبعیة المحضون والفض على االستقالل
  .الحاضن تابع نظر إلى كونها مستقلة بالحضانة فالكراء على المحضون

  ...]ما وجب بحقوق مشتركة[ ـ 768 قاعدة
 أو استحقاقه أو االستحقاق علیه بقدر تلك الحقوقكل ما وجب بحقوق مشتركة، فهل یكون 

 وكانس المرحاض وحارس األندر، للمالكیة قوالن، كأجرة كاتب الوثیقة. على عدد الرؤوس
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والتقدیر على المعتقین والشفعة إذا وجبت لشركاء، وفطرة العبد المشترك، وفض الكراء على 
  .الحاضن والمحضون

  ]الشفقة في الحال، وما یحسن في المآل قدم الثانيإذا تمانع اجتماع [ ـ 769القاعد 
،  قدم الثاني عند المالكیةالعاقبة والمآل الشفقة في الحال، وما یحسن في عتمااجإذا تمانع 

فیقدم األولیاء في الظعن البعید لالستیطان على من قدم علیهم في الحضانة لمكان الشفقة 
ة أن تنتجع بالمحضون فیما قرب، فإن كانت ناضنة وصیا، فللحاضوالحنان إال أن تكون الح

وصیا فمطلقا، وقد تقدم خالفهم في تعارض الحال والمآل، وعلیه سقوطها باإلثغار في الذكر، 
  .واستمرارها إلى البلوغ عندي

  ]إذا تجاذب معموالن متأخر قوي ومتقدم ضعیف قدم المتأخر[ ـ 770 قاعدة
لت  الیوم إن دخ كقوله أنت علي كظهر أمي متأخر قوي ومتقدم ضعیفإذا تجاذب معموالن

 أراد بالتأجیل الدخول ال إنوفهم منه . الدار، فقال من المدونة إن مضى الیوم فال شيء علیه
. هل یرجع إلى الظهار أو إلى ما حلف علیه: وهو أصل مختلف فیه: قال ابن بشیر. الظهار

  .علیه، فإن لم یعلم أعطي اللفظ حقهقال أو ینبغي أن یرجع في ذلك إلى القصد أو إلى ما یدل 
  

  الظهار
  

  ]شراء رقبة أو شراء خدمة؟: الكتابة[ ـ 771 قاعدة
 اختلف المالكیة في الكتابة أهي شراء رقبة أو شراء خدمة، فمن ظاهر من مكاتبته ثم عجزت

ه ٕ وان قلنا بالثاني لزمه، وعلی.وقلنا باألول، فقد رجعت على ملك مستأنف، فال یلزمه الظهار
هل تلزم فیه الزكاة أو ال؟ وفیمن أعتق أمة مكاتبة ثم : الخالف في غلة المكاتب إذا كان للتجارة

  376 انظر ص. األول أو تفتقر إلى استئناف عتق آخرهل تعتق بذلك العتق: عجزت
  ]الالزم الشرعي كالعقلي[ ـ 772 قاعدة

الظهار م لم یجز عتق العبد في ومن ث. لزوممالالزم الشرعي كالعقلي یقتضي انتفاءه انتفاء ال
  .عند مالك ولم یجز ألن الوالء لغیره

  ]في الكفارة هل تتعلق بالیمین أو بالحنث؟[  ـ773 قاعدة
 اختلف المالكیة في الكفارة هل تتعلق بالیمین أو بالحنث، فمن حلف بظهار، ثم ظاهر ظهارا 

فها بما ارة واحدة، ألنه إنما وصظهار، فكف قبل الن كان قد حنث في الیمین بالظهارمطلقا، فإ
  227 انظر .ٕهي به موصوفة، وان لم یحنث فقوالن على القاعدة

  ]هل االبتداء كالتمام[ ـ 774 قاعدة
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 أخرى فقیل على فمن ظاهر بعد أن شرع في كفارة. الاختلفوا في جعل االبتداء كالتمام أو 
ولى ویبتدئ الثانیة فتجزیه عنهما، ورأى الجعل یتم األولى، ثم یبتدئ الثانیة، وعلى عدمه یلغي األ

ٕابن المواز األول إن مضى الجل، وان مضى األقل أجزأ إتمام األولى عنهما، كمن قذف وهو 
  . یحد، ألن ما قرب الشيء فله حكمه

  ]الكفارة على الفور أو على التراخي؟[ ـ 775 قاعدة
 فال ر ثم أیسر، أو بالعكساختلفوا في كون الكفارة على الفور أو على التراخي، فمن ظاه

خالف أنه ال ینظر إلى حاله یوم الظهار على المشهور من مذاهب األئمة أنها إنما تجب 
ومن لم یقدر على . بالعودة، فإن اختلف حاله من یوم العودة إلى یوم الكفارة فقوالن على القاعدة

  .القاسم وأشهبالصیام ویعلم أنه سیقدر علیه، ففي التأخیر واالنتقال قوالن البن 
  ]بماذا تتحقق العودة من الظهار؟[ ـ 776 قاعدة

 أو .العزم على اإلمساك أو على الوطء، وهو قول النعمان وأحمد اختلفوا في العودة أهي 
وقد طلق أو باع ّ كاإلمساك، وعلیه الخالف فیمن كفر هي: وقال محمد.  أو هي الوطءعلیهما
ب علیه، وكذلك عتق المظاهر منها، تجزیه وهل تج هل :مذهب مالك أن األمة كالزوجةعلى 

  .فعلى العزم وعلى الوطء ال تجزیه. هل تجزیه أم ال؟
  ]حكم التتابع في اإلطعام [ـ 777 قاعدة

فهل . عادت إلیهطلق ثم اختلفوا في شرط التتابع في اإلطعام، وعلیه لو أخذ في الكفارة به ثم 
  . فباالتفاقّیتم على ما مر أو یستأنف كالعتق والصیام

  ]ماذا یقتضي لفظ الظهار[ ـ 778 قاعدة
 واختلف المالكیة في منع المقدمات  لفظ الظهار یقتضي التحریم جملة، وقیل كنایة عن الوطء

  . لزوم الظهار ممن ال یقدر إال علیهافيالتي لیست في معنى الوطء، 
  ]هل تفتقر الكفارة إلى النیة؟[  ـ779 قاعدة

ّوأما من فرق منهم . یر عنه إجزاء عتق الغ وعلیه.نیةالفتقار الكفارة إلى اختلف المالكیة في ا
و عدم استقراره ألنه أ.  ثم العتق بعده،ال استقرار الملك أوفعلى توهم  ،ال  أن یكون بإذنه أوبین

 وفیمن قال إن اشتریته فهو حر ،لم یملكه إال إلى حریة كالقولین، فمن اشتراه بشرط العتق جاهال
  .اري بخالف العالم والمطلق لقصدهما إلى الحریة ال عن ظهارعن ظه

  ]الجهل هل یكون عذرا؟[  ـ780 قاعدة
من ابتدأ فی ال؟ وعلیه إلحاقه بالناسي في العبادات، ووالجهل هل ینتهض عذرا أتلفوا في اخ

ق والح. قضاها متتابعةها و، فإن عذر أفطر أیام األضحى في أثنائهورصیام الظهار جاهال بمر
 ألن اهللا عز وجل أمر من یعلم بأن ال ،ر وال یعذإن وجب العلم ولم یشق مشقة فادحة لم یعذر

  223انظر ص .یكتم ومن ال یعلم بأن یسأل
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  ]من المأمورات أم المنهیات؟: التتابع[  ـ781 قاعدة
 قبیل المأمورت فال یعذر فیه بالنسیان أو من قبیل المنهیات اختلفوا في التتابع أهو من 

  .فیعذر
  ]ُأیلحق المخطئ بالناسي؟[  ـ782 قاعدة

   .، وقد قیل بتكلیفه والفرق أن المخطئ معه میزة،اختلفوا في إلحاق المخطئ بالناسي
  ]الكفارة تملیك أم إباحة؟[ ـ 783 قاعدة

  .وعند النعمان إباحة فیجزیه. عشيیالكفارة عند مالك ومحمد تملیك، فال یجزیه أن یغذي و
  ]لمغلب في الكفارة المؤاخذة أم القربةا[ ـ 784 قاعدة

المغلب في الكفارة معنى المؤاخذة عند محمد، ومعنى القربة عند النعمان، وعلیهما ظهار 
  .الكفارة عبادة فیجب فیها النیة، وقیل عقوبة فال: قال ابن بشیر. الذمي

  ...]الكفارة صدقة واجبة[ ـ 785 قاعدة
. كالزكاة فال یعتق فیها فال یكون الكافر مصرفا لها الكفارة عند مالك ومحمد صدقة واجبة،

ع  فسلم األصل ومن،ال في كفارة القتلوقال النعمان الكافر مصرف الزكاة واإلطعام فیعتق إ
  .الترتیب

  ]المعتبر في الكفارة حال الوجوب أو حال األداء؟[ ـ 786 قاعدة
ء، كالنعمان ومشهور مذهب ، وعنه حال األداب المعتبر عند محمد في الكفارة حال الوجو

  .القربة وأ، وعنه أیضا أغلظ الحالتین بأعلى تغلیب المؤاخذة مالك
  ]ل مستحق أو إنشاء عتقیإعتاق المكاتب تعج[ ـ 787 قاعدة

 وعند ، في الواجب كأم الولدل مستحق، فال یجزئیإعتاق المكاتب عند مالك ومحمد تعج
  . إنشاء عتق كالمعلق على صفة فیجزيالنعمان

  ]ُهل یجوز شراء القریب لیعتق في الكفارة؟[ ـ 788 قاعدة
 القرابة وهي مقدمة على الشراء فال یجزیه أن یشتري قریبة بنیة الكفارةسبب العتق بالقرابة 

وعنده أن . عندهما، ألن السبب سابق والعتق ثابت شرعا ال یتكلفه، ألن متكلفه التملك ال اإلزالة
  .ف قد اقترنت به النیة فیجزينفس الشراء إعتاق، وهو متكل

  ]الكفارة ساترة لإلثم[  ـ789 قاعدة
الطهارة والصوم إال بدلیل  ألنه معناها فتستلزمه كاألصل كون الكفارات ساترات إلثم الذب

   .كالیمین والخطأ
  

  العبید
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  104 ص2ن، 116ص 1ن
   

  ]عشر حقائق تتعلق بمعدوم ومستقبل[ ـ 790 قاعدة
 األمر والنهي والدعاء والشرط:  ال تتعلق إال بمعدوم ومستقبلعشر حقائق: قال القرافي

والفرق أن لك الجمع في اإلباحة دون . والجزاء والوعد والوعید والترجي والتمني واإلباحة والتخییر
إن حملت فأنت حر، لم تعتق إن كانت حامال عند سحنون خالفا البن : فإذا قال ألمته. التخییر

ولقائل أن یقول صح إن كان زید قد قام فقد قام .  فهم التعلیل بهعنإال القاسم، وهو مشكل 
، وال یصح تقدیره بأن ثبت ذلك في المستقبل كما إن كنت قلته فقد علمته: عمرو، وفي التنزیل

   . حكى القرافي
  ]اإلبراء كالعطاء[ ـ 791 قاعدة

  . ثم وضعه عتقإن أعطیتني كذا فأنت حر: فإن قال. اإلبراء عند المالكیة كالعطاء
  ]إذا دار الملك بین أن یبطل بالجملة أو من وجه[ ـ 792 قاعدة

. ، فالثاني أولى ألنه أقرب إلى األصلإذا دار الملك بین أن یبطل بالجملة أو من وجه
 إذا وجب علیه أكل طعام الغیر، ووجب رفع ید وللمالكیة قوالن، وعلیهما المضطر إلى الطعام

ٕ، واذا *رع على األرجحٕواذا أدى عن غیره دینا صدق في التب. یمته أو ال؟یلزمه قهل : مالكه عنه
قال أعتقتك على مال، وقال العبد بغیر شيء، فقال في المدونة قول العبد، وقال أشهب السید، 
كما لو قال أنت حر وعلیك ألف بخالف الزوجة، وبهذا رجحت بیع الحبس والتعویض به عند 

. ، وهما قوالن معروفان للمالكیةطاله رأسا، وحكمت به خالفا للخميبالشركة على إر القیام بضر
  230انظر ص
  )2ن(األصح (*) 
  ...]اجتماع اإلقرار والدعوى و[ ـ 793 قاعدة

القاعدة المتقدمة ومنها اجتماع اإلقرار : مسألة الكتاب المتقدمة تدور على أصول منها
 إال لمانع منه،  أصل ال ینبغي أن یعدل عنه اعتبار الكالم بآخره، وهواّ كما مر، ومنهوالدعوى

 وبطانتها لي، وهذا الزیت لك هذه الجبة لك: ٕواال سقط االستثناء والشرط ونحوهما، فإذا قال
  . مالكوهذا كله مذهب. ثوب ومندیل قوالن لي نسقا یقبل، وفي والجرة لي لم یقبل، وخاتم فضة

  ]كم حاكمال یقع إال بح...حصا یفتقر إلى فم[ ـ 794 قاعدة
 وال یكفي ل فال یقع إال بحكم الحاكماو وتلخیص، وتختلف فیه األحا یفتقر إلى محصمكل 

فطالق المعسر یحتاج إلى التحقق من اإلعسار وتقدم الدین، ومن . ٕفیه وجود سببه، واال كفى
حلف لیضربن عبد ضربا مبرحا یحتاج في العتق علیه إلى أن ذلك مما یباح أو یحرم، وعلى 
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أما إن استغنى عن التلخیص فإنه یكفى بالسبب لیكون ذلك أقطع . ة العبد مبیحة له أو الجنای
  .للخصومة
  ]ما فیه خالف قوي فال یقع إال بحكم[ ـ 795 قاعدة

 الروایة عن مالك ت، واختلفكیكل ما فیه خالف قوي فال یقع إال بالحكم كاإلعتاق على الشر
  . ف اكتفي بالسببفي كونه به أو بالسرایة، فإن ضعف الخال

  ]السعایة باطلة أم واجبة[ ـ 796 قاعدة
 العتق فال یجبر لوك على مال لیحصلمنها مخارجة للمالك ومحمد إن السعایة باطلة ألعند م

وقال النعمان واجبة، فإذا أعتق الشریك المعسر نصیبه بقي نصیب شریكه رقیقا . علیها كالكتابة
ال السعایة عتق، وقد صح الخبر بالوجهین، والجمع ممكن وعنده یستسعى، فإذا أدى م. عندهما

ٕواال فقد عتق منه إذا شقت السعایة لقوله غیر مشفوق علیه، واذا  بأن یكون معنى قول النبي  ٕ
  .لم توجد شیئا

  ]؟الرق هل یتبعض[ ـ 797 قاعدة
عنده ال و.  رقیقا، فإذا أعتق المعسر نصیبه بقي نصیب الشریكعندهما إن الرق یقبل التجزيء

ته فاقتضى النظر ایقبل فیجب إعتاقه إما باإلنشاء أو باالستسعاء ألن حق المالك البد من مراع
تأخیر العتق مدة لتأدي حق المالك إذا عجزنا عن تقدیم العتق، إذ العتق استقالل رتب علیه 

قبل اإلسقاط أهلیة الملك والشهادة والوالیة وغیرهما، وهذا ال یقبل التجزيء، فوجب تكمیله ما ی
قبل اإلسقاط، إال أن هذا مناف لقولهم في الموسر إن شاء شریكه أعتق یوهو الملك، إذ العتق ال 

ٕوان شاء استسعى وان شاء أغرمه، ومناسب لقول الشافعي یعتق الكل ویضمن ٕ.  
  ]التكمیل على من أعتق عضوا حكم[ ـ 798 قاعدة

أهو بالسرایة أو بالحكم، . ضوااختلف قول مالك في التكمیل على من أعتق جزء أو ع
 ، لو مات قبل الحكم وكذلك لو أعتق شركا ووجدت شروط التقویم، فروي یتعجل بالسرایةوعلیهما

 بالتقویم ودفع القیمة للشریك، فعلى *لهر الروایتین أن السرایة إنما تحصوقال عبد الوهاب أظ
، وقیل مإن عمنصیبه ویوم العتق هذه الروایة یكون زمن القیمة یوم الحكم إذا خص العتق على 

 یوم العتق مطلقا، ولو مات العبد قیل التقویم فعلى الحكم ال ىخریوم الحكم فیهما، وعلى األ
قال . د على السرایة ونفذ على الحكمفم، ولو أعتق الشریك حصته لم ینّتقویم، وعلى السرایة یقو

   .ده وغیرها على هاتین الروایتینویجب أن تكون أحكامه في شهادته وجنایته وحدو: الطرطوشي
  )1ن(تجعل (*) 
  ]ما یبطل األقوى یبطل األضعف[ ـ 799 قاعدة

هون أو  مر مبطل األقوى مبطل األضعف، وللشافعیة قوالن كمن أعتق نصیبه ونصیب شریكه
 بالرجوع قوي على إبطال حق المالك في الغیر قال بعضهم یسري ألن العتق ،رّمكاتب أو مدب
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 وقال ٕواذا ألغى المانع عمل العموم،. ل حق المرتهن كذلك أولىة فألن یقوى على إبطاإلى القیم
قیام مع آخرون ال یسري ألن المقصود إثبات السرایة إلى نصیب الشریك من حیث هو كذلك ال 

  . دید، فالتمسك بالظاهر لیس بالس*المانع المخالف لظاهر العموم
  )2ن(الحدوث (*) 
  ]للفظ لصور قیام المانع غیر قويتناول ا[ ـ 800 قاعدة

، وكالتقویم  ألنه غیر مقصود كما في القاعدة قبلهاتناول اللفظ لصور قیام المانع غیر قوي
هذه التخصیصات إن أخذت من قاعدة كلیة : قال تقي الدین. على الكافر، وللمالكیة فیه خالف

 إلى  فیهاندتتسٕوان ا .تها بدلیلال یستند فیها إلى نص معین فیحتاج إلى االتفاق علیها أو إثبا
  .، ووجه التعارض الجمع بینهمانص فالبد من النظر في داللته مع داللة هذا العموم

  ]علة اكتساب أم الولد للحریة[ ـ 801 قاعدة
ب عند بسریة المحضة عند مالك ومحمد، وبال اكتساب األمة كونها أم ولد من الولد بالح

واختلف قول . االستیالد بالنكاح ولو كان حرا بشبهة أو فراق، فقاال ال تصیر كذلك بالنعمان
یوم االنعقاد أو یوم الوالدة، وعلیهما لو اشتراها حامال منه، وقال تصیر هل المعتبر : مالك
  .مطلقا

  ]ما ینتقل من المكاتب إلى الورثة[ ـ 802 قاعدة
، وعنده الدین الذي من ملكالمنتقل عندهما من المكاتب إلى الورثة ملكه ألنه مملوك والبد له 

  . رقبته فیه، فقاال إذا تزوج ابنة سیده ثم ورثته انفسخ نكاحه، وقال ال
  ]هالك المعقود علیه قبل حصول المقصود منه[ ـ 803 قاعدة

. هالك المعقود علیه قبل حصول المقصود منه یوجب انفساخ العقد كتلف المبیع قبل القبض
لف وفاء أدیت  على أصله األول إذا ح بالموت، وقال النعمانتنفسخ الكتابة: فمن ثم قال محمد

كتابته بعد موته، وتبین أنه مات حرا، وأصل مالك كالشافعي إال أنه استحسن أنه إن قام بها ولد 
إرثا، فإن لم یترك وفاء وقوي ولده على ما بقي كان معه فیها أداها حالة مما ترك وكان له وحده 

  .ال رقوا، وفي مذهبه خالف كثیرٕالسعي سعوا، فإن وفوا وا
  ]ماذا یوجب التدبیر للمدبر؟[ ـ 804 قاعدة

، التدبیر عند مالك والنعمان یوجب للمدبر شعبة من شعب الحریة كاالستیالد فال یباع
یث قضیة في عین یحتمل كون الدین سابقا، وعند محمد التدبیر تعلیق عتق بصفة فیجوز دوالح

  .كالوصیة ألنهما من الثلث
  ]هل األصل في العتق المعلق على الموت التدبیر أم الوصیة[ ـ 805 اعدةق

، وفائدته اختلف المالكیة فیما هو األصل في العتق المعلق على الموت التدبیر أم الوصیة
 أو یوم أموت، والمشهور على الوصیة حتى جواز الرجوع أو منعه، فمن قال أنت حر بعد موتي
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خالف ما إذا ذكر الجهة أو لفظ دبرت فإنه تدبیر، أو أخرج العتق ینوي التدبیر، وعكس أشهب، ب
عن اإلطالق، كقوله إن مت من مرضي هذا أو من سفري هذا فإنه وصیة ألن الفرق بینهما أن 
التدبیر معلق بالموت مطلق في العتق، ولذلك لم یكن فیه رجوع، والوصیة معلقة بالموت واإلرادة 

  .  فكان فیها الرجوع
  ]هل القرابة المتوسطة كالبعیدة أو القریبة في أدائها للعتق[ ـ 806 قاعدة

یعتق األخ وال العم بالملك فعول على البعضیة، وقال  فال القرابة المتوسطة قال محمد كالبعیدة
النعمان كالقربیة فیعتق كل ذي رحم محرم ممن لو كان امرأة لم یتزوجها، فرأى الرحم المحرم 

 األصول كاألصول لوقال مالك أول فصول أو. أولى الموجباتأخص أوصاف االشتباه و
ین، وعنه مثل قولهما ، فألحق الجناح بالعمودمن سواهم كالبعید فال یعتقوقون، عتوالفصول فی

    . معا
  ]العتق بالمثلة أصل في العقوبة بالمال[ ـ 807 قاعدة

لقائل أن یفرق بین المال ، و وللمالكیة فیها قوالن،العتق بالمثلة أصل في العقوبة بالمال
  .المجني علیه كالمثلة وغیره، بل شرط العقل فیه

  ]العتق بالمثلة [ـ 808 قاعدة
ٕ فیها، واال فالحكم  بحیث ال یشكثالثها إن كانت مشهورة.  اختلف المالكیة في العتق بالمثلة

ّ مات السید قبل وعلیهما إن. ل بسبب من یوم الحكملبین أجله من یوم الیمین، وما یدخكاإلیالء ا
  .  أو مات العبد قبل الحكم هل یورث أو ال؟. أن یعلم هل یكون من رأس ماله أو ال؟

  ]األصل عدم الفداء[ ـ 809 قاعدة
ٕ، والیه رجع ّالقول قول السید. ّاألصل عدم الفداء، فإذا تنازع السید والعبد في الخطأ والعمد

   .سحنون
  ]فقة اسمه اسم الممنوعیكره الجائز باألصل لموا[ ـ 810 قاعدة

یكره الجائز باألصل لموافقة اسمه اسم الممنوع بالدلیل مع عدم قیام ما یرفع األصل وال ما 
مسلمین لیة، فإن رفع فمشهور مذهب مالك أن والءه لجماعة اّینفي الذي یوجبه من الظن كالسام

 وكره مالك خنزیر .كما قال، والمنصور للمعتق كغیره، وهي على تعارض القول وموجب الحكم
میة طواف اإلفاضة بطواف سالماء للفظ ال للمعنى، وقد تختص الكراهة بالتسمیة دون المسمى كت

ثت دوح. وقفلٕقاله مالك، فإن ارتفع امتنع، وان انتفى وجب ا الزیارة، وقولك زرنا قبر النبي 
قبر فر لزیارة العن ابن تیمیة الحنبلي الدمشقي وقد لقیت بعض أصحابه أنه كان یقول من سا

 وتركه عمل القدوة، بل إجماع جمهور األمة له بنص الظواهر الكریم ال یقصر، وهذا من شناعته
  .المحتملة
  ]یكره تجدید األسماء وكثرة التعمق في المجازات[ ـ 811 قاعدة
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 ید، ولتعق والعون علیهالمجازات لما فیه من إماتة اللغةدید األسماء وكثرة التعمق في أكره تح
حملها على غیر ما أرید بها أو الوضع من قدرها بإتیان غیرها، األلفاظ الشرعیة أو التعریض ب

وقد أكثر األعاجم من ذلك مبالغة في استعمال األدب حتى خرجوا من حده إلى ضده من الریاء 
ء ٕوالملق، وانما األدب للعرب والناس تبع لهم في هذا األمر؛ وقد حسن الشیطان لكثیر من العلما

 عن الولد، وتنزیل له منزلة العبد، اتعلیم أبنائهم أن ینادوهم بسیدي وموالي كالعبید، وذلك استكبار
ید أو وستال یواجهه إال بالمن من قال في غیبته : حتى سمعت بعض المغرورین منهم یقول

 اهللا التكنیة قال فالن فقد اغتابه، فحكم على السلف والخلف بالغیبة لیعظم شاهدا وغائبا سمح
 كما فعل وما ینبغي للرحمن أن یتخذ ولدارتبة ٕتعالى له، وانما حسن لهم ما یستدرجهم له إلى 

 أن بعض العلماء انتزع من هذه اآلیة وما بعدها أن الولد ال یكون ؛ أال ترىبالقسیسین والرهبان
ردنا أن نتخذ لو أعبدا، فمن ملكه عتق علیه كما انتزعت مثله في الزوجة من قوله تعالى جده 

فى بین الزوجة والملك، وقد ا ألنه نوله من في السموات واألرض حتى قوله  أي زوجالهوا
هم، وقد كان ؤّحسن لهم فیها مثل ما زین في الولد، فأزواجهم ینادونهم بلفظ السید والمولى كما أبنا

وقعه بهم، وقد أفلهم في هالك الملوك بذلك أكبر زاجر عن مثله لكنهم عموا عنه في غیرهم 
 لسیده، والواجب توفیر أسماء الرب بالتفرد حتى یرد اإلذن موالياختلفت األحادیث في قول العبد 

  . البین، والوقوف عند موجب العلم والعمل
  ]من یختص باالسم الشریف؟[ ـ 812 قاعدة

ى  ثالثة القرون المثن والدة حادث بعد مضياختصاص اسم الشرف بمن لمولد رسول اهللا 
 علیها، والحكم على الشيء فرع تصوره، وهو الیتحقق، فإن كان اسما بسبب الوالدة منه ثبت

  محمد أبا أحد من رجالكمما كانبالألم واعتبارا بأصله، إذ ال والدة له على أحد إال بذلك 
 ٕوبذلك أفتى بها فقهاء بجایة الذین درجوا من أهل زماننا، وان كان اسما لرجوع أنسب إلیه لم

یثبت بها ألنه في األصل على خالف األصل فال یقاس علیه، وبه أفتى فقهاء تونس ممن ذكر، 
 وغیره في ذلك مع بنات عليل أحد من ولد رب إال أنا لم نسمع فیما مضى بدخووكان األول أق

ا وكتبوا إلى غیرهم فوقع المر على ما هولد بنیه حتى وقعت المسألة بتلمسان فاختلف فیها فقهاؤ
أولى بالمجاز من " ّإن ابني هذا سید"له فیلحق به، وقوله علیه السالم مدلورت لك، ولم نتحقق ذك

  :قول الشاعر
  بنوهن أبناء الرجال األباعد&  بنونا بنو أبنائنا وبناتنا  

  ]المحال على اللغو حتى یثبت التجوز بقول أو قرینة[ ـ 813 قاعدة
  وعند النعمان.ى یثبت التجوز بقول أو قرینةعلى اللغوي حت المجاز عند مالك والشافعي 
هما، دى، فإذا قال البن منه هذا ابني فقاال ال یعتق إال بأحغعلى التجوز حتى یعدم وجهه فیل

  .وقال یعتق مطلقا
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  ]موقف الفقه من الحكم بالقافة[ ـ 814 قاعدة
 في وألشافعي  الحكم بالقافة أصل في الدین یرجع إلیه عند اختالط األنساب إما مطلقا كا

ٕ، وهو الثالث المشهور من مذهب مالك، وقال النعمان أنه حكم جاهلي، واقرار النبي فقطاإلماء 
واستبشاره بما لزم الخصم بموافقة الحق على أصله اتفاقا ال لزوما .  

  ]التصریح غیر مشروط بالتعیین بل یكفي ما یدل علیه[ ـ 815 قاعدة
 إبهاما وطئ كفي ما یدل علیه، فإذا أعتق إحدى أمتیهالتصریح غیر مشروط بالتعیین بل ی

لملك الوطء فوجب أرعى األمر ل و ألن الدلیل ما یستدعي ملكا،إحداهما تعینا عند مالك ومحمد
ولهذا أفتیت بأنه ال یحل وطء هؤالء الجواري الالتي یهبهن هؤالء الفقهاء وغیرهم . الحمل علیه

 في المعنى أو ال یتجاسرون على ذلك خوفا منهم، وأقل لما استفاض من أنهم یمنعون من بیعهن
 الجاریة  ذلك شدته علیهم وفهمهم االستخفاف بعطایاهم، حتى إن بعضهم ربما كرهما یتوقع من

فاحتاج إلى االستیذان في إنكاحها ونحو ذلك مما یدل على تقیید العطیة المانع من الوطء ال 
. امرأتیه كذلك دل له وطء األخرى عند محمد والنعمانٕواذا طلق إحدى . على اإلطالق المبیح له

  .وعن مالك روایتان
  ]أصل الوالء أن العتق سبب لوجود العتیق نفسه[ ـ 816 قاعدة

 ألن العبد مفقود أصل الوالء أن العتق سبب لوجود العتیق بنفسه كما األب سبب لوجود االبن
لن یجزي ولد "لى هذا المعنى نبه الحدیث لنفسه موجود لسیده، فإذا أعتقه فقد أوجده لنفسه، وع

، ألنه إذا أعتقه فقد كافأه إذ صار سببا لوجوده الحكمي كما "والدا إال یجده مملوكا فیشتریه فیعتقه
والء لحمة كلحمة النسب، وحرمت الصدقة على لكان الوالد سببا لوجوده الحسي، فمن ثم كان ا

  .ا في الوصیة لهم أیضا كذلكیة، ودخلومالكالموالي بني هاشم في أد قولي 
  ]الوالء یورث به وال یورث[ ـ 817 قاعدة

ومن ثم اعترض قول . ة المحضة، ومیراثه بالعصوب أصل مالك أن الوالء یورث به وال یورث
ر موت دكلفه زیادة القرابة في حد التعصیب فیق الحاجب وهو تعصیب وفرض ووالء، وتابن

میراثه بأدنى عصوبة ورث عتیقه، وال ترث المرأة إال والء المعتق بدل موت العتیق، فمن استحق 
  .من باشرت أو جره إلیها من باشرت

  ]متى یتم التخصیص بالقواعد الكلیة؟[ ـ 818 قاعدة
. ٕاثبات القاعدة بدلیل یخصص مثله ذلك العام و، التخصیص بالقواعد الكلیة مشروط باالتفاق

یم في المرض كأحمد افتقر من انتفاء التقو "ي عبدمن أعتق شركا له ف": فإذا قال علیه السالم
  . وعلى الكافر شریك المسلم في أحد قولي المالكیة إلى مثل ذلكوابن الماجشون،
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  البیوع
  109 ص2 ـ ن121 ص1ن

  
  ]نقل الملك بعوض: البیع[ ـ 819 قاعدة

 إن قلنا وهذا الرسم یشمل الصحیح والفاسد: قال. نقل الملك بعوض: َقال المازري في البیع
رف قد تكون ینقل الملك، فإن قلنا إنه ال ینقل الملك ال یشمله من جهة المعنى لكن أهل العأنه 

ٕعتقادهم أن الملك قد انتقل على حكمهم في الجاهلیة، وان لم ینتقل على التسمیة عندهم حقیقة ال
  *حكم اإلسالم

  .ّانظر شرح هذه القاعدة في الحطاب، فلله دره) 1 نهامشفي (*) (
  ]نفي الحكم عن االسم ال یمنع من صدقه علیه حقیقة[ ـ 820 قاعدة

 بیع حقیقة نفي الحكم عن االسم ال یمنع من صدقه علیه حقیقة على المشهور، فالبیع الفاسد
   .، وقیل مجازا فال تخصیص في اآلیة، وال بیع إال وهو حالل)وأحل اهللا البیع(مخصص لعموم 

  ] مقدر في عین أو منفعةالملك حكم شرعي[  ـ821 قاعدة
ِالملك حكم شرعي مقدر في عین أو منفعة یقتضي تمكین من یضاف إلیه من انتفاعه بها 

  .والعوض عنها من حیث هو كذلك
  ] الصحةاألصل في العقود[ ـ 822 قاعدة

  وال یمنعها إال ما یرجع إلى المتعاقدین،األصل في العقود عموما وفي البیع خصوصا الصحة
ییز بخالف بین المالكیة في السكران، ونزله ابن رشد على المخلط الذي معه بقیة كعدم التم

فیخطئ ویصیب، فأما الذي ال یعرف األرض من السماء وال الرجل من المرأة فكالمجنون اتفاقا 
ّفیما بینه وبین الناس وفیما بینه وبین اهللا عز وجل إال فیما ذهب وقته من الصالة، ففي سقوطها 

نسبه ابن الحاجب إلى الباجي لما لم یفرق في اصطالح ابن شاس بین القاضي أبي قوالن، و
أو إلى العوضین *. في مواضع نبهنا علیها فیما قیدناهالولید والشیخ أبي الولید، وتكرر له هذا 

 أو المنفعة به عموما أو خصوصا بالعاقد، أو هكالغرر والربا، أو كون أحدهما ال یصح تملك
  .مالیة كالبرة أو إلى الوقت كالبیع عند وجوب الجمعةلعدم تحقق ال

في باب الطالق فهو أول المواضع السبعة التي التبس المصنف :  ما یلي1في هامش ن(*) 
  .انظر التوضیح. أي ابن الحاجب فیها اصطالح ابن شاس

  ]األصل في العقود اللزوم[ ـ 823 قاعدة
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 وسائر د ككونه لم یفوت حقا وجب كالجعالةاألصل اللزوم كذلك، ویمنعه ما یرجع إلى العق
العقود الجائزة عند المالكیة، أو ما یرجع إلى العاقد كعدم التكلیف أو شرط الخیار ذكرا أو عادة 

  .كالعیب، أو شرعا كخیار المجلس عند الشافعي وابن حبیب
  ]تأثیر األسباب الشرعیة[ ـ 824 قاعدة

 كعتقتك عن غیرك،  أو إلزاما، كعتقك عن نفسك إنشاءمن األسباب الشرعیة ما یوجب مسببه
وقال بعض الشافعیة یثبت معه ألن التقدیم على خالف . فقیل یقدر ثبوت الملك قبل العتق

. ومنها ما یقتضي ثبوتا كالبیع. األصل، والضرورة دعت إلى وقوع العتق في ملك، والمعیة تكفي
ألن ، ؟ قبلهألن األصل عدم التقدم أوتضیه معه ٕوابطاال كتلف المبیع یقتضي الفسخ، وهل یق

  .حكم علیه، قوالناالنقالب والفسخ یقتضي تحقق ما ی
  ]الخطاب تكلیف ووضع[ ـ 825 قاعدة

ٌووضع ال یشترط فیه . ٌتكلیف یشترط فیه علم المكلف وقدرته وكونه أهال للمؤاخذة: ُالخطاب
مان، والنسب في التوریث، ذلك، وهو الخطاب باألسباب والشروط والموانع كاإلتالف في الض

 بمعارض كأسباب العقوبات وانتقال األمالك، وعلى هذا قال مالك وال. واإلعسار في التطلیق
  .والنعمان یصح بیع الممیز، بل قیاسه وغیره لو ال معارضة قاعدة أخرى

  ]توقف انتقال الملك على الرضا[  ـ826 قاعدة
إال عن ال یحل مال مسلم : "علیه السالم لقول  وهي توقف انتقال الملك على الرضاأخرى

علیه من لفظ ، فالبد من رضا معتبر، لكنه لما تعذر الوصول إلیه اعتبر ما یدل "طیب نفس منه
فعل، وأصل الرضا مفقود من غیر الممیز، واعتباره مفقود من المحجور، فوقف على اتفاقا، أو 

  .الرضا عند مالك في هذا دون ذلك
  ...]َّاهللا سبحانه بملك األعیان وملك عبیده المنافعانفرد [ ـ 827 قاعدة

 ٕ فله وحده التصرف فیها باإلیجاد واإلعدام، وانما ملك عبیدهعیانانفرد اهللا عز وجل بملك األ
 إما على وجه ال ترجع معه العین إلى المعاوض إال بملك ،المنافع وأباح لهم المعاوضة علیها

ِاه، أو على وجه ترجع معه بالملك األول وهو اإلجارة وما للمنافع جدید، وهو البیع وما في معن
مام أن أبا علي ناصر عم صاحبنا الفقیه أبو موسى ابن اإلفي معناها، وبه یقع الجواب على ما ز

البیع إما أن یتسلط على األعیان مجردة عن المنافع وهو باطل لما : أورده علیه، وذلك أن قال
، ]*أو علیهما[ه أو بالعكس فیكون إجارة فیحتاج إلى شروطها، ، وألنه بیع ما ال منفعة فیّمر

  .وبطالن العین یبطله، وفي جواب الفقیه طول
  )2ن(ال توجد في (*) 
  ]األهلیة واالنعقاد یتمان بالتمییز، ویتوقف اللزوم على التكلیف[ ـ 828 قاعدة
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 ویتوقف اللزوم على ،ز یتمان عند مالك والنعمان بالتمییهلیة واالنعقاد وهي إن األأخرى 
وقال محمد وبعض المالكیة ال . التكلیف أو إذن المكلف فیصح عقد الصبي وینفذ بإذن الولي

  .یثبت إال بالتكلیف فال یصح
  ]ٕملك المحل واذن المالك شرط في انعقاد التصرف[ ـ 829 قاعدة

؛  اإلجازة فال تتوقف العقود على،ٕتملك المحل واذن المالك شرط انعقاد التصرف: الشافعي
وهي مسألة بیع . وقال مالك والنعمان االنعقاد باألهلیة والمحلیة، واإلذن شرط النفوذ فیتوقف

  .الفضولي، ولمالك في النكاح تفصیل مستحسن
  ]الغرر والجهالة یقع في ثمانیة أشیاء[ ـ 830 قاعدة

  والجنس،لهواء والحصول كالطیر في ا،الوجود كاآلبق: الغرر والجهالة یقع في ثمانیة أشیاء
ن كثوب من یكسلعة لم یسمها، والنوع كعبد لم یشهد، والمقدار كبیع مبلغ الرمي بالحجر، والتعی

 وقدوم الحاج إذا لم یكن ذلك معلوما بالعادة، والبقاء ءثوبین مختلفین، واألجل كالبیع إلى العطا
  .كبیع الثمار قبل بدو صالحها، وبیع معین یتأخر قبضه

  ...]ن مقاصد الشریعة إصالح ذات البینم[ ـ 831 قاعدة
) ال تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا(من مقاصد الشریعة إصالح ذات البین وحسم مواد النزاع 

ألن المماثلة إذا اشتملت . فمن ثم منعت الشریعة الدین بالدین، وهو تأجیل العوضین. الحدیث
  .دواتع وفتحت العلى شغل الذمتین توجهت المطالبة من الطرفین فكثرت الخصومات

  ]رؤیة المعین قبض[ ـ 832 قاعدة
 رؤیة المعین قبض عند المالكیة، ولذلك أجازوا أن یأخذ عن دینه سلعة حاضرة یتركها 

  . من قبضها في ید البائع اختیارا*المشتري مع التمكن
  )2ن(التمكین (*) 
  ]ُهل التأخیر الیسیر یسمى دینا؟[ ـ 833 قاعدة

 تأخیر رأس مال  وعلیه جواز،ًیة التأخیر الیسیر كالیومین والثالثة دینااختلف المالكیة في تسم
  السلم والمعین إلیها؛ وینبني أیضا على أن ما قرب من الشيء هل یكون حكمه كحكمه أو ال؟

  ]الجهل باألوصاف یتنزل منزلة الجهل باألعیان[ ـ 834 قاعدة
 مطلقا محمد فال یصح بیع الغائبالجهل باألوصاف یتنزل منزلة الجهل بالعین عند مالك و

وعند النعمان ال یتنزل فیصح ویثبت للمشتري خیار . عند محمد، وال غیر الموصوف عند مالك
  .، وهو نص المدونة ولعله من أصل األسدیةالرؤیة

  ]مقصود البیع صفات المبیع أم عینه؟[ ـ 835 قاعدة
 وعلیه بنى ابن العربي بیع ، وعند النعمان عینه،مقصود البیع عند مالك صفات المبیع

  .الغائب
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  ]هل حال المجلس كحال ما بعده؟[ ـ 836 قاعدة
 *دحال العقووعند محمد ك. حال المجلس عند مالك والنعمان كحال ما بعده فال یثبت الخیار

  .في كل معاوضة یقصد بها المال فیثبت
  )2ن(العقد (*) 
  ] للملك والبیعاألعیان أقسام أربعة من حیث قابلیتها[ ـ 837 قاعدة

كالخمر، وما یصح ملكه دون بیعه إما لصفة ما یصح ملكه وبیعه ومقابله : عیان أربعةاأل
؛ فیمتنع مقابلتها بالعوض  أو لحقارته كالبرة؛ أو لحق اهللا عز وجل كالحبس واألضحیة؛كالغرر

بع داخل في أو لالرتفاع عنه كالنجاسة بخالف بین المالكیة، والرا. كل ما ال ینتفع بهكذلك و
    . التقسیم غیر داخل في الوجود إال في النكاح

  ]المالیة تابعة لألوصاف[ ـ 838 قاعدة
المالیة تابعة لألوصاف، وهي مختلفة بالنفاسة والخساسة، فإذا اشترطت في الغائب أو السلم 

ى  وجب تنزیلها على الوسط المتعارف لعدم انضباط مراتب الطرفین غالبا فیؤدي إلأو غیرها
الشرع، فكل ما یؤدي إلیه فهو إلى الجهل أو التشاجر والخصام، وذلك أمر مطلوب حسم مادته 

  .حري بالمنع
  ]؟هو العقد أم العقد والتقابضهل  :البیع[  ـ839 قاعدة

 وعلیهما ضمان ما في المكیال .اختلف المالكیة في البیع، أهو العقد فقط؟ أم العقد والتقابض
وقیل مضى مقدار التمكین أهو من البائع أم من المشتري، قال ابن بشیر . والمیزان بعد التقرر

   .وفیه نظر
  333انظر ص

  ]ًالمستثنى مشترى أو باق على الملك[  ـ840 قاعدة
 فإذا باع شجرا واستثنى ثمرتها، فهل .ى أو باق على الملكً اختلفوا في المستثنى أهو مشتر

  .والن، وال ضمان هاهنا على المشتريق. یمنع من بیع المستثنى قبل قبضه أم ال؟
  ]هل للذمة قسط في الثمن؟[ ـ 841 قاعدة

بثمن مؤجل أو طعاما فإذا اشترى طعاما . هل لها قسط من الثمن أو ال؟: اختلفوا في الذمة
 وذلك أنه ال یجوز منها إال إن قلنا باألول فال،. ؟ذ، فهل تجوز فیه الشركة والتولیةغائبا فلم ینق
ٕ وان قلنا بالثاني جاز كعدم خروجها كاإلقالة إذا لم تعمر ذمته  عن باب المعروف،ما لم یخرج

  .*ثانیة
   )2ن(ثابتة (*) 
  ]التبایع هل هو األثمان أو األعیان؟[ ـ 842 قاعدة
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 قالوا إن الحوالة  ال تفیت وعلى الثاني. األعیان أم فوا في المقصود بالتبایع، أهو األثماناختل
.  البیع الفاسد، ألن هذا من المتعاقدین، وذلك من العاقد تدلیسا أو تفریطاالرد بالعیب بخالف

  .القیاس أن یفیت: وعلى األول قال السیوري
  ]هل التمكین كالقبض أم ال؟[ ـ 843 قاعدة

فإذا اشترى الثمرة شراء فاسدا ثم باعه بیعا . هل هو كالقبض أم ال؟. اختلفوا في التمكین
باعه المشتري وهو في ید مثل أو القیمة، قوالن على الخالف فیما  الفهل یكون علیه. صحیحا

ّواذا قلنا بالقیمة فهل یوم الجد أو یوم بدو الصالح، قوالن على . ل یفوت بذلك أم ال؟البائع، ه ٕ
ٕفإن قلنا كالقبض فیوم الصالح، وان قلنا لیس كالقبض فیوم الجد، وانظر هل یشترط مع . القاعدة

  .ویمكن عندي أن یتخرج على قولین. ؟التمكین التمكن أو ال
  ]حكم العلم بجملة الثمن دون تفصیله[ ـ 844 قاعدة

هل هو كالعلم بجملته وتفصیله فیصح أو كالجهل . اختلفوا في العلم بجملة الثمن دون تفصیله
 وذلك كجمع الرجلین سلعتهما لیبیعاها بثمن واحد، ونزل على الخالف شهادة هل .بهما فال یصح

. كل واحد أن یأتي على مقدار ما یقرب سلعته حتى ال یفوته من ذلك إال یسیرا، أو ال؟یمكن 
  .وهذا یختلف بحسب البیاعات فترجع القوالن إلى وفاق

  ]ال ینعقد إنشاء المكره كإقراره[ ـ 845 قاعدة
بیعه  وعلیهما اختلفوا في وقال النعمان ینعقد. ال ینعقد إنشاء المكره كإقراره عند مالك ومحمد

 والمختار أن من عرف التوریة فتركها كالمختار، والتحقیق في البیع یصح وال یلزم .وطالقه
  .كالصبي، إذ ال یحل مال مسلم إال عن طیب نفس، واالنعقاد كالخیار

  ]؟المغلب في الشراء جهة االستغالل أم التملك[ ـ 846 قاعدة
الل، فال یصح شراء الذمي ي أحد قولي مالك ومحمد جهة االستغالمغلب في الشراء ف

وعند النعمان وفي قولهما اآلخر جهة التملیك فیصح ویجبر على إزالة ملكه . للمصحف والمسلم
  .عنه

  ]علة التناجز في الصرف[  ـ847 قاعدة
 معلل بإجماع المالین في علة واحدة عند مالك ومحمد، فیجب التقابض تناجز في الصرفال

  .ق باسم الصرف غیر معلول فال یجبوعند النعمان معل. في الطعامین
  ]التصرفات أربعة من حیث الشرط والتعلیق[ ـ 848 قاعدة

 فال یصح إن یمان والكفرط والتعلیق كالوصیة، ومقابله كاإلما یقبل الشر: التصرفات أربعة
.  بل یبطل الشرط ویؤخذ بإقراره، بشرط أن یكون لي كذا من الرزق، وال آمنتجاء زید فقد آمنت

 الشهر فقد بعتك، قاله صاحب البیان، وهو  كالبیع، فال یصح إن جاء رأسیقبل الشرط فقطوما 
العبادات في النذور، ولو شرط اإلبطال ویصح ولي الخیار أو التعلیق فقط بمذهب محمد أیضا، 
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قال المتطوع أمیر نفسه، وكالطالق فیصح إن دخلت . لم یصح عند مالك وصح عند محمد
  . وفاقا لمحمد، والخلع كالعوض في البیع ال كالشرطالیك ألفالدار، وال یصح وع

  ]هل الخیار صفة العقد أم العاقد؟[ ـ 849 قاعدة
وعند النعمان صفة العاقد . الخیار عند مالك والشافعي صفة العقد فینتقل بانتقاله فیورث

  . بموته كسائر صفاتهومشیئته فیبطل
  ]هل بیع الخیار ینقل الملك؟[ ـ 850 قاعدة

  .بیع الخیار ینقل الملك في أحد قولیهما خالفا له
  ]كل ما ال یعتبر رضاه في حل أو عقد لم یعتبر حضوره[ ـ 851 قاعدة

فلكل  على رضاه،  لم یعتبر حضوره ألن فائدته الوقوفه في حل وعقدتبر رضاكل ما ال یع
ه على الحضور ف، وألن وق اآلخر كالطالق والعتاقمحضر منبغیر من المتبایعین فسخ الخیار 

  . إلى انقضاء مدتهدته بأن یختفي من علیه الخیارل فائیعط
  ]عقد الصرف یشترط فیه سرعة القبض والمناجزة[ ـ 852 قاعدة
، ثم  صحة عقده موقوفة على سرعة القبضكونلصرف عن العقود التي فیها الربا بد ا انفر

لة من الطعام ثم من العروض اإلقاألحقت به عقود آكدها في طلب المناجزة الطعام بالطعام ثم 
لك یحاذر فیها بیع الطعام قبل قبضه وفسخ الدین في الدین، وتختص بأال تكون على غیر ألن ت

رأس المال وال علیه، وقد تغیر، وهذه الفسخ فقط، ویلحق بها بیع الدین ممن هو علیه، وأما 
نصور وجوب التعجیل في المجلس ابتداء الدین بالدین فالمشهور جواز ثالثة أیام بالشرط، والم

وفي إلحاق بیع الدین من غیر من هو علیه بابتداء الدین بالدین أو یفسخ الدین في الدین قوالن، 
  .وهذا كله مذهب مالك

ُإذا شرف الشيء كثرت شروطه وشدد في تحصیله[ ـ 853 قاعدة ُ[  
".  الجنة بالمكارهحفت"، أم حسبتم أن تدخلوا الجنةشأن العظیم أال یحصل بالطرق السهلة 

فإذا شرف الشيء في نظر الشرع كثرت شروطه وشدد في تحصیله كالنكاح، لما كان سببا 
غیر ذلك من لإلعفاف والتناسل والتواصل والتناسب وتذكرة للذة التمتع في دار الخلوة، إلى 

 وكالنقدین، .بیع والولي والبینة في العقد أو الدخول واإلشهاد، بخالف الفوائده، شرط فیه الصداق
جنسه وال لفات لم یبع واحد منهما نسیئة ب األعواض ورؤوس األموال وقیم المت*لما كان مناض

وكالطعام لما كان حافظا لجنس الحیوان وبه . باآلخر، وال الجنس بأكثر منه بخالف العروض
 ویسعى في ،**، فبه یستقیم ویستعین على العبادة المخلوق لعبادة الرحمنقوام بنیة اإلنسان

 وال بطعام نسیئة وال بما كان أصال في ذلك منه تحصیل أسباب السعادة، لم یبع قبل قبضه
وعلى هذه القاعدة وقاعدة ضع وتعجل یتخرج أكثر مسائل : قال القرافي. بجنسه متفاضال

  .المقاصة في الدیون
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  )2ن(العادة (**) ـ ) 2ن(مناط (*) 
  ]كم التبعیة من األقلاألكمل شروطا أقوى في ح[ ـ 854 قاعدة

 في رف أقوى من البیع، فإذا اجتمعاّى في حكم التبعیة من األقل، فالصاألكمل شروطا أقو
ٕأكثر من دینار، فإن كان الصرف أقل، وكان في دینار فأقل جاز، وان كان  في أكثر امتنع، فإن ّ

قوالن، وهما أیضا . لفهل یشترط فیه أن یكون في دینار فأقل أو یكون الثلث فأق. كان البیع أقل
  .سارة في نفسها أو بالنسبة، وهذا كله مذهب مالكیعلى اعتبار ال

  ...]حكم الصرف المقارن للبیع[ ـ 855 قاعدة
 في تى یجب التناجزحّأصل مالك في الصرف المقارن للبیع أن یلحق البیع بحكم الصرف 

 أو ثوبا مطلقا، والمشهور أن رهمین،سلعة بدینار إال درهما أو دالجمیع، إال أنه أجاز التأجیل في 
 وامتنع في ٕا لم یجز، وان تعجال أو تأجال جاز في روایة أشهب فإن افترقیلحق الدرهم بالدین،

روایة ابن القاسم إال أن یتعجال أو تتأجل السلعة، والشاذ المنع مطلقا مقابل األول، وهو الجاري 
رج الدرهم ویأخذ الدینار أو أن یؤدي السلعة لفوا هل على البائع أن یختعلى القاعدة لكنهم اخ

ویأخذ دینارا ینقص جزءا هو مقدار درهم إن وجد أو دراهم دینار إال درهما ویستحق هذا لیسارة 
 وعلى هذا ال اعتراض على المشهور، وعلى ،مقابل المستثنى فال یباال بزیادة صرفه أو نقصانه

. لطرح فال بیع وصرف، وعلیه تصح الروایة العامةاألول فالجواب أن الدرهم والدرهمین في حكم ا
 في حكم التبع، لكن ما یقابل الدینار من الدرهم وأما روایة أشهب فوجهها أن الدرهم والدرهمین

صرف، فإذا افترقا صار مستأخرا، وروایة ابن القاسم على أن علیه إخراج دینار ناقص أو درهم، 
ٕلم یجز إال أن یحصل النقد في الجمیع، وان تأجال وقیل إذا تعجال ظهر القصد إلى الصرف، ف

  .فبالعكس
  ]هل كون تعدد المعقود كتعدد العقد؟[  ـ856 قاعدة

 وعلیه. اختلف المالكیة في كون تعدد المعقود كتعدد العقد، فكأنهما عقدان مفترقان أو ال؟
یدا وعمرا، فإن هذا كما لو قال قائل رأیت ز: ّقال الغزالي. الصفقة إذا جمعت حالال وحراما

. إال أنه یسري إلى الخبر وهو واحد: قلت. التكذیب في أحدهما ال یسري إلى التكذیب في اآلخر
وقد یصح قول : قال ابن بشیر. وقولهم في مثل محمد ومسیلمة صادقان ـ إنهما خبران وهم

والشفعة، ي مسائل من االستحقاقات قال وعلیه تجر. الغزالي إذا كان المعقود علیهما مختلفین
. وعلیه الخالف في مقارنة البیع للصرف أو النكاح أو الجعل أو القراض أو المساقاة أو الشركة

أما السلف فبإجماع، فمن نظر إلى االتحاد منع الختالف أحكام المعقود علیه، ومن التفت إلى 
ٕواال امتنع التعدد أجاز، والتحقیق إن كان مناب الحالل معلوما بأول وهلة صح القول بالجواز 

  .ّألنه انعقد على غرر كما مر في حمع الرجلین سلعتیهما
  .858 من تحقیق الخطابي على قواعد الونشریسي هذه القاعدة رقمها 262في هامش ص
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  ]هل توقع عدم المناجزة كتحققه؟[ ـ 857 قاعدة
الناقص  االستحقاق  كالبیع والصرف محاذرةاختلفوا في كون توقع عدم المناجزة كتحققه أو ال

  .للصرف ال للبیع، وهو على مراعاة الطوارئ البعیدة أیضا
  ]ما یوجبه الحكم لیس كالشرط[ ـ 858 قاعدة
، وأعطاه ما به الحكم، قال ابن القاسم لیس كالشرط، فمن ابتاع بدانق وقع البیع بالفضةما یوج

القضاء، وفي  فیه بصرف یوم *تراضیا علیه، فإن تشاحا أعطاه فلوسا في الموضع الذي توجد
  .الدمیاطیة كالشرط فال یجوز هذا ألن صرف یوم القضاء مجهول

  )2ن(تؤخذ (*) 
  ...]استقالل الفعل دون التسمیة[ ـ 859 قاعدة

فعل دون التسمیة فإن لم یحصل ما یقوم مقامها أو یقرب منها في االعتبار لم لل اقإذا است
ل الصرف من غیر قصد، ففي المدونة یبطل ٕ، واال فقوالن، كما إذا لم یقع التناجز في أقیعتبر

على أنهما أبطل العقد ابن بشیر ولعل مبناهما . هوقال ابن المواز یجوز ما تناجز فیالجمیع، 
 عقدا ثانیا، وال شك أنه على ذلك محمل ألن صحة العقد موقوفة على وجود التناجز األول وأحدثا

 ال فرق على هذا بین التأخیر في القلیل قلت. ٕفكان ما سمیا لم یستقل وانما استقل ما فعال
  .والكثیر وهو باطل

  ]التناجز ركن أم شرط؟[ ـ 860 قاعدة
 أو شرط، فال .ي كیف اتفقخهل هو ركن من الصرف فیبطل مع الترا. اختلفوا في التناجز

  .وعلیهما وجود النقص في المقدار یقوم به بعد صحة صورة الصرف. ةیبطل مع الصل
  ] عدم القبض یعتبر تفاضال؟هل[ ـ 861 قاعدة

، وعند النعمان لیس عدم القبض عند مالك ومحمد تفاضل، فترك التقابض في مال الربا ربا
 ألن األثمان عندهم ال تتعین إال ،ٕبتفاضل، فال یجب في المطعومات، وانما وجب في األثمان

  .بالتقابض بشرط القبض فیها لیكون العقد على عین بعین
  ] علم أحد المتبایعین بالفساد دون اآلخرحكم[ ـ 862 قاعدة

كما إذا قصد النقص في الصورة علم أحد المتبایعین بالفساد دون اآلخر اختلفوا في تأثیره، 
قبلها أو تسلف أحد المتصارفین بخالف علمیهما معا كتسلفهما فإنه یقتضي المنع، ولیس 

  .التدلیس من ذلك لحدیث المصراة خالفا لقوم
  ...]حكم جزء الدینار وجزء الدرهم[ ـ 863 قاعدة

  بالمآل أو ذهب إلى یوم القضاءاهل هو دینار في الحال اعتبار. الدیناراختلفوا في جزء 
فإذا . فیصیر دراهم النتفاء الجزء وامتناع الكسر وكذلك جزء الدرهم هل هو فضة أو فلوس

مره بصرفه بل سكت، فإن استسلف منه نصف دینار فدفع له دینارا على أن یرد له نصفه ولم یأ



 161 

ٕقلنا باألول فصرف یوم السلف، وان قلنا بالثاني فصرف یوم القضاء ٕواذا ثبت في ذمة آخر . ّ
ٕإن قلنا إن الباقي یكون ذهبا جاز وهو المشهور، وان قلنا . هل یأخذ لبعضه ورقا أو ال؟: دینارا

  .فضة امتنع وصار كأنه صرف الجمیع، وانتقد البعض
  ]تراعى نوادر الصور؟هل [  ـ864 قاعدة

ثالثها یكره، ورد .  في الفلوس، وعلیه حمل ابن بشیر الربااختلفوا في مراعاة نوادر الصور
 إیاه على أنه في العین غیر معلل، أو العلة الثمنیة والقیمة بقول أشهب أن إجراء اللخمي

ى أن العلة في قلت هو عندي عل. ٕالقیاسیین مجمعون على التعلیل وان اختلفوا في عین العلة
الوزن وأجرى الربا في : وقال النعمان.  في ذلك كالشافعيالعین كونها ثمنا وقیمة أو كونها أصال

لیست العلة القاصرة في األصول إال في هذه المسألة، وقد تجري : وقال ابن العربي. كل موزون
  .في الفروق والجموع أثناء المسائل

  ]في الربا والزكاةالوقوف واستقرار الحكم [ ـ 865 قاعدة
، أو تعدي الحكم بعلته اختلفوا في الوقف عندما كان في زمان استقرار الحكم في الربا والزكاة

  .إلى غیره كالفلوس والتین
  ]العام الخاص هل یعتبر بعمومه أو بخصوصه؟[ ـ 866 قاعدة
 بعض  على اختلفوا فیه، كالنجاسة الغالبةالخاص هل یعتمد بعمومه أو بخصوصه؟،العام 

األماكن دون غیرها، والفلوس المستعملة في بعض األقالیم دون بعض، فقیل المعتبر بعمومها في 
ذلك اإلقلیم كالعین، وقیل بخصوصها كمن ال یتبایعون إال بالعروض من األحیاء النائیة عن 

  .العمران وكالخبر في إفرقیة
  ]كم؟المعدوم هل یعتبر عدمه یوم السبب أو یوم الح[ ـ 867 قاعدة

وعلى السبب قال اللخمي .  المالكیةاختلف.  یوم السبب أو یوم الحكمالمعدوم هل یعتبر عدمه
. ٕفیمن علیه فلوس فقطعت ثم عدمت یقضي بقیمتها یوم قطعت إن كانت حالة واال فیوم حلت

وعلى الحكم قال ابن یونس یوم الحكم، وهو أبین ألنه حینئذ تحقق عدمها وكان قبل ذلك مأمورا 
  .حضارهابإ

  ]ید الوكیل هل هي كید الموكل؟[ ـ 868 قاعدة
وعلیه الوكالة على قبض الصرف ویذهب . اختلفوا في ید الوكیل هل هي كید الموكل أو ال؟

 ورد بأن ، فعلى البدللة قال اللخمي إال بإبدال الزائفبخالف الحوالة فإنه یقتضي لنفسه، والحما
مشهور إذا تولى الوكیل قبض الصرف دون عقده هذا دخل على التعرض لوجود الزائف، وال

  .بحضرة الموكل صح
  ]هل یشترط حضور النقدین في الصرف؟[ ـ 869 قاعدة
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وعلیه صرف ما في الذمة والصرف على . في الصرف اختلفوا في اشتراط حضور النقدین 
  .أما إدخاله في التابوت فیكره وال یفسد. الذمة وصرف الودیعة ونحوها

  ]التهم التي تراعى والتي ال تراعى[ ـ 870 قاعدة
، وقیل وفیما بینهما قوالن. التهم البعیدة جدا ال تراعى عند مالك بخالف ما یكثر القصد إلیه

قال . في البعیدة قوالن، كمن صرف دراهم بدنانیر ثم بدراهم مثلها بعد االفتراق وعدم الطول
قال . *هما على قصد المبدلة مع التأخیرقال ابن بشیر ویحتمل أن یت. اللخمي یجوز لبعد التهمة

  .ّومنه أن یقدم األكثر ویأخذ األقل، والمذهب أن ال تهمة فیه خالفا لعبد العزیز
  )2ن(بالتأخیر (*) 
  ]المحلل ملغى في النكاح والبیع والسبق[ ـ 871 قاعدة

في هذه ، كما لو أخذ  والسبق خالفا البن المسیبعند مالك ملغى في النكاح والبیعالمحلل 
 والمقدار ولو كان بالحضرة ألنهما یتهمان أن یجعال الدنانیر ما یخالف دراهمه في الصفةالمسألة 

 ثم رده في سلم بالقرب فإنهما اقبض دینارمن محللة لبدل الدراهم بخالف صفة أو مقدار، وكذلك 
  .یتهمان على جعل القبض محلال لفسخ الدین في الدین

  ]رج ما في الذمة إلى األمانة فیرتفع الضمان؟األمر هل یخ[  ـ872 قاعدة
كمن . األمر هل یخرج ما في الذمة إلى األمانة فیرتفع الضمان أم ال؟اختلف المالكیة في 

 فإن فعل ثم ضاع فعلى. أمره أن یصرف دینارا له علیه أو یعمل به قراضا، وهذا ال یجوز
   .رك فقال كلته وضاع ولم تقم بینة في طعام كله في غرایوكمن قال لمن أسلم الیه. القاعدة

َّمن أخر ما وجب له عد مسلفا[ ـ 873 قاعدة ُ[  
َّومن ثم لم یجز أن یأمره بصرفه وال أن یسلمه . ّعد مسلفاله قال المالكیة من أخر ما وجب 

ٕوان أسلمه إلى نفسه ففسخ دین في دین، ومن ذلك أن یفرض في . لئال یكون تأخیرا بمنفعة
 كتاب اآلجال، وهي باع حمارا بعشرة ثم استقال منه فرده ودینارا نقدا، قال في مسألة الحمار في

المدونة ال یجوز ألنه بیع وسلف، وضع وتعجل، وذهب بذهب، وعرض غیر ید بید، فیفرض 
الدینار مؤجال إلى أبعد من األجل، فیكون كأنه اشتراه بسلعة على أن آخره بالدین إلى أبعد من 

  .هم في منعه، وال خالف بینأجله
  : من تحقیق الخطابي على قواعد الونشریسي، وجاء فیه277انظر ص

المشهور من مذهب مالك أن المعجل كالمسلف یقبض من ذمته إذا حل األجل ـ إال في 
  ].والمنصور أنه مؤد، وال سلف وال اقتضاء، ألنه إنما قصد إلى القضاء والبراءة. المقاصة
  ]تحقیق التفاضل، وتوهم الربا كالعلم بهالجهل بالتماثل ك[ ـ 874 قاعدة

، فإذا بیع العین عند مالك ومحمد إن الجهل بالتماثل كتحقیق التفاضل، وتوهم الربا كالعلم به
بمثله فال یضاف إلیهما وال إلى أحدهما عین وال غیره ألن كل جزء من أحدهما یقابل كل جزء 
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، وعند النعمان ذلك جائز واستثنى مشهور تمن اآلخر، وال تتحقق المماثلة، وكذلك سائر الربوا
  . لنصف بأقل في الدرهم الواحد وقیل األقل وجرى الشاذ على األصلا مذهب مالك رد

  ]هل القسمة بیع أم تمییز حق؟[  ـ875 قاعدة
 فإذا اشترى أحد الورثة قدر ماله من .اختلف المالكیة في القسمة هل هي بیع أم تمییز حق

ٕه وتفاصلوا، فإن قلنا بالتمییز جاز، وان قلنا بالبیع امتنع لتراخي المحاسبة، الحلي وكتبه على نفس
   .قال في المدونة، وألنه لو تلف بقیة المال لرجع علیه المشتري فیما أخذ

   من تحقیق الخطابي على قواعد الونشریسي381انظر ص
  ]حكم شرط ما ال یفید[  ـ876 قاعدة

 . ومما بني علیه تعیین الدنانیر والدراهم بالتعیین أو الدفع.اختلفوا في اعتبار شرط ما ال یفید
ثالثها تتعین بتعین الدافع ألنه قد یعوزه وجود مثلها، والقابض تتساوى في حقه، فإن اختصت 

   .بحلیة أو بمعنى یتعلق به غرض صحیح تعینت اتفاقا
  ]حكم الوفاء بشرط ما ال یفید[  ـ877 قاعدة

ومما بني علیه، إذا وكله على البیع بعشرة فباع باثني . ا ال یفیداختلفوا في الوفاء بشرط م
عشر، أو قال به بنسیئة فباع نقدا، هل له الرد أو ال؟ والحق أن ال رد للعادة، إال أن یتبین 

  . النسیئةفي غرض 
   من تحقیق الخطابي على قواعد الونشریسي302انظر ص

  ]حق الثمن بالمثموناتالتعیین ال یبطل الثمنیة وال یل[ ـ 878 قاعدة
 فیتعین النقد عنده بالتعیین، وال یلحق الثمن بالمثمونات. التعیین ال یبطل الثمنیة عند محمد

  .وقال النعمان یبطل ویلحق فال یتعین
  ]قد یباح بعض الربا إما للمعروف كالمبادلة أو للرفق[  ـ879 قاعدة

ّ أو للرفق كالرد في الدرهم ترجیحا كالمبادلة،قد یباح بعض الربا عند مالك إما للمعروف 
رض، فالفصل ا ربا النسیئة المجمع علیه في القلمصلحتهما على مفسدته، ألن الشرع أباح لهم

ال قیاس حتى یخرج ذلك من القیاس على الرخص، قین تنبیه  عند المحقوالفحوى. أولى وكیف ال
ى تحقیق العلة بعموم الحاجة أو على أن المختار جوازه واعتبار شروط المبادلة والرد یرجع إل

  .  غلبتها
  ]مناط الجنس في تحریم الربا[ ـ 880 قاعدة

ل،  تحریم الفصعلة أي أحد أوصاف الجنس عند النعمان أحد وصفي العلة فیحرم النساء
  . فیحرم النساء كاآلخر، وقال مالك ومحمد شرط فال یحرم

  ]المعنىالخالف المبني على العوائد اتفاق في [  ـ881 قاعدة
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، ومثاله ما بین الثالثة والسبعة والمالنى كالشهادة الخالف المبني على العوائد اتفاق في المع
ٕفي المبادلة، قال بعض المالكیة كالثالثة، وبعضهم كالسبعة، فالمعنى إن تحققت العلة جاز واال 

   .لألصل، أو له ولتحقق الكثرةامتنع 
  ]إسقاط أم إحالة؟:  ذمتهحكم شراء اإلنسان لما في[  ـ882 قاعدة

حل  قبل ٕشراء اإلنسان لما في ذمته قال الشافعي واسماعیل إسقاط فیجوز صرف ما في الذمة
واللخمي یسمیه براءة الذمم، وقال مالك وأصحابه إحالة، وال یصح أن ینحال على نفسه، . األجل

دا لیأخذ من ذمته أو سلف وال یصح أن یسلف نفسه من ذمته، ولو صح في الجملة لكان هذا نق
  .عند األجل، وهو صرف مستأخر

  ]الموجود حكما هل هو كالموجود حقیقة؟[  ـ883 قاعدة
. ما في الذمةكصرف . هل هو كالموجود حقیقة أم ال. اختلف المالكیة في الموجود حكما

   . أو كان حاال جازحالإن : ثالثها المشهور
  ونشریسي من تحقیق الخطابي على قواعد ال141انظر هامش ص

  ]...التوسعة العامة عند مالك توجب االستثناء من األصول[ـ  884 قاعدة
. التوسعة العامة عند مالك توجب االستثناء من األصول قیاسا على ما وردت به النصوص

، وقبض المعین ونحوها  أیاماستثنى المبادلة والرد في الدرهم وتأخیر رأس مال السلم ثالثةفمن ثم 
  . روض ونحوه، وأصله الخالف المشهور في القیاس على الرخصقیاسا على الع

  ]قد یكثر الیسیر في نفسه لشدة الحاجة إلیه[ ـ 885 قاعدة
إذا فات أقله یمضي ما ینوبه أال ترى البیع الفاسد . قد یكثر الیسیر في نفسه لشدة الحاجة إلیه

في السیف المحلى إنه یفوت وینقض البیع في األكثر، ومع هذا فقد قال في المدونة عند مالك 
  .، وقیل معناه أن الحلیة انكسرت بانكسارهبانكسار جفنه، ولم یراع یسارته لشدة الحاجة إلیه

  ]الخالف في اعتبار الصور الخالیة من المعنى[  ـ886 قاعدة
 حیث لو  كالذهب المستهلك في الثیابالیة من المعنىالصور الخاختلف المالكیة في اعتبار 

وكالربا بین المالك والمملوك ألنه . هل یمنع من بیعها بالذهب أم ال.  یخرج منها شيءأحرقت لم
  .في المعنى انتزع منه شیئا، أو وهبه شیئا، والمشهور المنع فیهما

   من تحقیق الخطابي لقواعد الونشریسي281انظر ص
َهل یجوز صرف بعض الدینار إذا انفرد المصرف بحیازته[ ـ 887 قاعدة ُ[  
، وهي على اعتبار ف بحیازتهَصرُوا في جواز صرف بعض الدینار أو النقرة إذا انفرد الماختلف

وجود ُلمعنى للشركة في الجمیع، ومما بني علیه الخالف فیما ینتقض لالصورة لبقاء الید في ا
یقابل الزائف منه، وأما االنتقاض ما الزائف إذا منعنا البدل وهو المشهور، هل دینار كامل أو 

ناجز إذ لو رضي بدل فعلى كون الغلبة عذرا أو ال ، وعلى اعتبار الصورة لحصول صورة التوال
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 نقض ، وعلى أن الرد بالعیبد فیكون صرفا متراخیابه صح اتفاقا، أو على اعتبار تخییر الواح
  . بعضهم یقول نقض او ابتداء، وال یصحللبیع من أصله أو من اآلن

  ]بطل، فما المقدم منهما؟إذا اجتمع مثبت وم[ ـ 888 قاعدة
 فاختلفت فإذا قلنا بنقض الدینار الزائف. إذا اجتمع مثبت ومبطل، فقد اختلفوا في المقدم منهما

  .قوالن. الدنانیر فهل ینقض أعالها أو أدناها؟
  ]هل المعدوم معنى كالمعدوم حقیقة؟[  ـ889 قاعدة

جد في الصرف رصاصا، أو وم معنى، هل هو كالمعدوم حقیقة؟ فإذا اختلفوا في المعدو
لتأخر أو یكون كالعدم فیفسخ الصرف فیما تقدم، ، ویكون كالزائف ؟هل له الرضا بهفنحاسا، 
ّ وكذلك مسألة كتاب السلم األول إن وجد رأس المال بعد شهر نحاسا أو رصاصا .قوالنالبعض، 

  .ره نحاس، وقیل على ظاه ال محضله وال ینقض، قال سحنون معناه أنه مغشوشدأب
  ...]منع المواعدة بما ال یصح وقوعه في الحال[  ـ890 قاعدة
، وعلى بیع ّ بما ال یصح وقوعه في الحال جملة كالمواعدة في العدةمنع المواعدةمالك أصل 

 الكراهة لجوازه الطعام قبل قبضه، ووقت نداء الجمعة، وعلى ما لیس عندك، وفي الصرف، ثالثها
   . خیر وفسرت به المدونةفي الحال، وشبهه بعقد فیه تأ

  . من تحقیق الخطابي لقواعد الونشریسي278انظر ص
ّهل الثلث آخر حد الیسیر وأول حد الكثیر؟[ـ  891 قاعدة ّ[  

ّالثلث عند مالك آخر حد الیسیر، وأول حد الكثیر ،  فوقه كثیر فكل ما دونه یسیر، وكل ما. ّ
 وقد "" والمعاقلة" كثیرا كما في الجائحة وقد یكون یكون یسیرا كما في السیف المحلى،وهو قد

 """واختلف هل یبلغ به. ّیختلف فیه كالدار تكرى وفیها الشجرة، فإنه یشترط أن تكون ثمرتها تبعا
ومنهم  من یقول . نواعلم أن من المالكیة من یقول اختلف المذهب في الثلث على قولی. الثلث

وعطیة الزوجة فالثلث فیه یسیر، وما كان أصله  كالوصیة ةله الجواز ومنعه لعلّأما ما كان أص
لحلیة عن بعض البغدادیین أن وذكر الباجي في مسألة ا. المنع كالحلیة والثمرة ففیه قوالن

من اللیل، وما بعده یرده بدال ّ قلیل آلیة المزمل، ورده ابن بشیر الحتمال كون نصفه """"النصف
م یسیر في نفسه، وقد تقدم الخالف في اعتبار وبمسألة الرد في الدرهم ورده بأن نصف الدره

     .الیسیر بنفسه أو بالنسبة في الطهارة
  )1ن(الثلث ("""") ـ ) 2ن(فیها (""")  ـ )2ن(المناقلة ) ""(ـ ) 2ن(الجائفة ) "(

  ...]إذا تقابل ما بالذات وما بالعرض[ ـ 892 قاعدة
ٍعرض إلى مقو ألغي واعتبر ما بالذات،  یستند ما بالن لمالذات وما بالعرض، فإإذا تقابل ما ب

ٕوان استند كما إذا وقع التقابل في أبواب الربا وشبهها من األبواب الضیقة فمشهور مذهب مالك 
نها بالذات عالمة غیر زائدة على العین ویعرض لها أن تختلف األثمان ألاإللغاء كالسكة 
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ّالن على ما مر بخالف  ففي الجواز قوباختالفها، فإذا راطله ذهبا دینار سكوكا بذهب على تبرا
ن المشهور اعتبارها ألنها عرض له مقدار من الثمن، وكذلك بیع المغشوش بالسالم، الصیاغة، فإ

ر، واعترض بأن ا جوازه في المدونة بالیسی منفردا، وقد یعتبر مضافا، وقیدوألن الغش ال عبرة به
   .  ن الكثیرالوزن ال یفترق فیه الیسیر ع

  ]الضرورات تبیح المحظورات[  ـ893 قاعدة
وأصل ذلك ثابت في المیتة والخمر ". الضرورات تبیح المحظورات"وریة من األقوال الجمه

ّواختلف المالكیة في إباحتها للربا ونحوه، كالمسافر والمضطر یأتي إلى دار . ّللغصة ومال الغیر ّ
. في مقابلة الباقي مسكوكاّالضرب بتبر یدفعه، وأجرة العمل، ویحسب ما نقص، ثم یأخذ 

ّدار األشغالیة والسفاتج والسایس بالسالم في المسغبة، والدقیق والكعك للحاج بمثله في وكمسألة  ّ ّ ّ
. واألخضر في وقت الحصاد في الیابس في المجاعات. یساق وال یشترط: قال مالك. بلد آخر

ومن ثم قیل .  ما أجمع علیهثالثها المشهور، یجوز ما اختلف في نجاسته، ال. وكبیع النجاسات
رخص المباحة للضرورة كالقرض والقراض لوأصله القیاس على ا. المشتري أعذر فیها من البائع

   .، وقد تقدم مثلهاوالجعل والعریة والمساقاة ونحوه
  . من تحقیق الخطابي لقواعد الونشریسي365انظر ص

  ..].اختالف وقتي المعاملتین في الشيء الواحد[ـ  894 قاعدة
هل یدفع تهمة القصد إلى ما یمتنع من الجمع أو . اختالف وقتي المعاملتین في الشيء الواحد

ودراهم عن القول بجواز ذلك، فالمشهور أن اختلف المالكیة فیه، كمن أخذ عن بعض دینار . ال؟
 لكل لیس له أن یأخذ عن الباقي ذهبا تقدیرا التحاد وقت المعاملتین، والشاذ أن له ذلك إفرادا

  .معاملة بنفسها
  ]األصل قضاء ما في الذمة بمثله[ـ  895 قاعدة

 أصل مالك في ّاألصل قضاء ما في الذمة بمثله، فإن تعذر أو تعسر رجع إلى القیمة وهذا
وتأول حدیث .  والمعدودات بالقیمة أعني التعذر أو التعسرضمان ما سوى المكیالت والموزونات
ته في الذمة سلما، فإن انقطع اعتباره كالفلوس یترك التعامل القصعة وهو معترض القرض، وثبو

  .*تقوم منه، والشاذ بالقیمة ف]بالمثل[ر مذهبه القضاء بها، فمشهو
وتأول حدیث القصعة بترك التعامل بها، فمشهور مذهبه القضاء بالمثل والشاذ بالقیمة (*) 

  )2ن(فتقوم منه 
  ]جود العین المحسوسإذا فقد المعنى المقصود مع و[ـ  896 قاعدة

 فهل یجعل الحكم تابعا للمعنى .مع وجود العین المحسوسالمقصود وهي إذا وقف المعنى 
وابن بشیر یقول سبب . وجود المعنى كعدمه قوالن، وقد تقدم نحوه وأ عدم العین فیقدر بعدمه

اع یعني هل المستقر في الذمة شيء معین، أو إنما وقعت المعاملة بها بشرط االنتف: الخالف
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نعم قد یراعى في . العرف وهما لو صرحا بذلك فسد القرض والشرط العادي ال یزید على القولین
 القضاء بإیراد قیمة النقد رر عن الجانبین، ومن منها استضعفالحكم ما أشار إلیه من نفي الض

ى الجریان من الشورة إلى بیت البناء ورأینا أن ذلك موكل إلى محاسن العادات مأمور بها بمقتض
على ما اقتضته مكارم األخالق، وال ینتهي إلى حد الوجوب الشرعي الموجب للقضاء به، ألنهما 

ر االنتفاع بها وأجله، ثم فیه النكاح والبیع إلى لم یجز إال بمعرفة الشورة وقدلو شرطا ذلك ابتداء 
  .غیر ذلك مما ال یخفى على من منح فضل تأمل

  ]الصنعة من بعض الموزونحكم ما دخلته [  ـ897 قاعدة
صنعة من بعض الموزون، هل یقضى فیه بالمثل أو بالقیمة؟ الاختلف المالكیة فیما دخلته 

  .وهي من تعارض حكم المادة والصورة
  ]حكم ما إذا دار الفضل في الحال من الطرفین في المراطلة[  ـ898 قاعدة

 أنه كلما دار الفضل في الحال وهااطلة والمبادلة واالقتضاء ونح من أصول المالكیة في المر
كاقتضاء المحمولة من السمراء الرتفاعها في . من الطرفین امتنعت، وفي اعتبار المآل قوالن

 في بعض البالد، ورخائه في بعض *هقاتٕوقت الزراعة، وابدال الناقص الرديء بالكامل الجید لنف
  .  األزمان
  )2ن(لنفاقه (*) 
  ]ل والفعل في العقود ینظر إلى الفعلإذا تقابل القو[ ـ 899 قاعدة

فإذا صرف . فقال مالك إنما ینظر إلى فعلهما ال إلى قولهما. إذا تقابل القول والفعل في العقود
، فإن طرأ ما یوجب ، والدراهم لغوذهبا بدراهم على أن یأخذ بالدراهم سلعة عد مشتریا بالذهب

لى أن یردها في ثمن سلعة بخالف ما لو رجوعا رجع بالذهب، وكذلك لو اشترط قبض الدراهم ع
قبضها بغیر شرط ثم أعادها في بیع، ولذلك أجازوا المزایدة بالدراهم على شرط أن المدفوع 

  .  في كذا درهم، ولم یروه من الصرف المستأخر*الذهب الدینار
  )2ن(الدنيء (*) 
  ]القضاء بالغالب كالقضاء بالمعتاد[ ـ 900 قاعدة

 إذا تعذر  ألنه منه كالعلم من الظن،النقود وغیرها كالقضاء بالمعتادالقضاء بالغالب من 
  .صیر إلیه، بخالف ما دون ذلك كالصرف على التصدیق، وللمالكیة قوالن

  ]إذا تبدلت النیة والید على حالها[  ـ901 قاعدة
القوالن في وعلیهما  .إذا تبدلت النیة والید على حالها، هل یتبدل الحكم أو ال؟ ـ قوالن للمالكیة

ٕصرف الودیعة، وان قلنا بالتبدل جاز ألنه قبض اآلن لنفسه، وان قلنا بنفیه امتنع المتأخر حتى  ٕ
 قدرنا كأنه تسلفها  قلنا باألولٕیقبض لنفسه، وان كانت حاضرة جاز على القولین، أو نقول إن
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ٕحضر، وان اآلن ثم صارف، وهذه طریقة الباجي إال أن هذا یوجب المنع في المصوغ إال أن ی
 .قلنا بالثاني امتنع

  . من تحقیق الخطابي لقواعد الونشریسي274انظر ص
  ]إذا تقدم أمران وجب استصحاب كل واحد منهما[ـ  902 قاعدة

، ومذهب إذا تقدم أمران ووجب استصحاب كل واحد منهما، فمذهب المدونة استصحاب األقل
ثم لقي ربها في بلد آخر فاشتراها أشهب وسحنون استصحاب الثاني، كمن غصب جاریة ونقلها 

فظاهر المدونة جواز البیع، ألن المغصوب ال یباع إال من . منه وال یعلم أبقیت حیة أم ال
 إال بما تشترى به، ألن األصل بقاء ما كان ر التفات إلى القیمة حتى ال یشتريغاصبه من غی

 *ي الذمة، كما لو ماتتعلى ما كان، ومذهب أشهب وسحنون مراعاة القیمة ألنها تقررت ف
ت حیاتها فالخالف على من خیر بین شیئین فاختار أحدهما، هل یعد كالمنتقل أم مل، فإن عاتفاقا
  ال؟ 

  )2ن(فاتت (*) 
  ]جمع المساوي للمخالف في المراطلة یؤذن بقصد الربا[ـ  903 قاعدة

 ساوت الذمة ، فإنمذهب سحنون أن جمع المساوي للمخالف في المراطلة یؤذن بقصد الربا
ذهبه المساوي للمنفردة، ٕاال فما لصاحب المختلطة لم یقنع بالمنفردة إحدى المختلطتین امتنع، و

  . ل ابن القاسم یجوز لتمییز جهة الفضویبدل ما سواه، وقال
  ]شرط القرض أال یجر منفعة للمقرض[ ـ 904 قاعدة

 وال طروا كمن دفع أوال شرط القرض أال یجر منفعة للمقرض وال یجوز على الزیادة أصال
 الخالف في إباحة ّع، فال یأخذ أكثر، وقد مرفاسخا في البیتعینا في بیع ثم أراد أن یأخذ العین وی

  .الضرورة
  ]ال یجوز ضع وتعجل وكل ما أدى إلیه[ ـ 905 قاعدة

ل األقل صفة أو عددا عن ی، كتعجیه ممنوعال یجوز عند مالك ضع وتعجل وكل ما أدى إل
القبض في بلد فیلقاه المسلم بآخر، فیرید بل محله بخالف الحال، وكأن یشترط المسلمان األكثر ق

لبلدین فهو ضع أو  لم یدفع الثمن، فإن اختلف سعر ا كانفإنأن یأخذ منه ویعطیه الحمالن، 
  . ٕحط، واال فقوالن

  ]أصل ضع اعتبار الشيء بمقابله[ـ  906 قاعدة
، فلما حرمه الكتاب  ألن ربا الجاهلیة كان زد وتأخر،أصل ضع عندي اعتبار الشيء بمقابله

  . ٕاعتبر به مالك ضع وتعجل، وانه لحسن من االعتبار
  ]القرض على السكت هل یقتضي الحلول أو التأجیل[ـ  907 قاعدة
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وهو خالف في .  على المساكتة هل یقتضي الحلول أو التأجیلاختلف المالكیة في القرض
ٕل كالشافعي، وانما اقتضى التأجیل وهو المشهور ألن المنفعة فیه واألصل الحلو. مقتضى عوائد

ومنه . وفي العاریة ونحوهما إنما تحصل بذلك، فیرجع إلى تعارض األصل وما هو مقتضى العقد
ٕن البیع یقتضي إلغاء ما فعاله، وانما عة على السكت ثم باعها من المقرض ألمن استقرض سل

ه، فإن حمل القرض على الحلول فعلى السلم الحال، أو إن صار المقرض یدفع ثمنا لیأخذ سلعت
حمل على التأجیل فسلم مؤجل إلى ما ینبني علیه القراض عادة، فإن تقرر وجاء السلم إلیه صح 

  .ٕواال فال
  

  الضمان
  

  ]یمتنع تقدیر العوض في مقابلة الضمان[ـ  908 قاعدة
 على المشهور و قولهم ضمان بجعل وه،یمتنع عند المالكیة تقدیر العوض في مقابلة الضمان

كاقتضائك عن طعام طعاما من جنسه أقل، ومن أجازه فلبعد التهمة، وكدفع األكثر مما فیه 
  .الضمان وأخذ األقل إلى أجل، أما العكس فسلف بزیادة

  ]باب الضمان أضعف من باب الربا، واجتماع العلل مؤكد للحكم[ـ  909 قاعدة
 قالت المالكیة إن فمن ثم. با، واجتماع العلل مؤكد للحكمباب الضمان أضعف من باب الر

ٕكان رأس مال السلم عینا لم یأخذ أكثر، وله أخذ المثل واألقل بعد حلول األجل، وان كان طعاما 
ألن العین فیها الربا . ٕ األقل فإن لم یحل لم یحل، وان حل فقوالن وأما.لم یأخذ أكثر ویأخذ المثل

   .رانمط، فال خالف في أخذ األقل والطعام األفقط، والعروض الضمان فق
  ]ًیمتنع في العقود ما كان تارة بیعا وتارة سلفا، كما یمتنع اجتماعهما[ ـ 910 قاعدة

، كما یمتنع ًالتوجیه عند المالكیة كالجمع، فیمتنع في العقود ما كان تارة بیعا وتارة سلفا
 الصغرى بالشرط غال لمعارض كالعهدة اجتماعهما إجماعا، وذلك كالنقد في الخیار والعهدة

الكبرى لعلو لها، ومنه في مسألة األمة المغصوبة یشتریها في بلد آخر على القول بمراعاة القیمة 
ٕلم ینقد، فقد تكون القیمة توجهت فیكون فسخ دین في دین، وان إن قالوا ال یشتریها بعروض ألنه 

  .   انقد فهو معرض للرد، فیكون تارة بیعا وتارة سلف
  ]الید الواحدة هل تكون دافعة قابضة[ـ  911 قاعدة

 الذي وهو: قال ابن بشیر.  أو ال؟اختلف المالكیة في الید الواحدة هل تكون دافعة قابضة
 أو ال؟ وعلیه الخالف في بیع المقبوض ر به أصحابنا باختالف النیة، هل تؤثر مع اتحاد الیدیعب
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بخالف بیع . قتضاء طعام السلم على تصدیق المسلم إلیهوعلیه جواز ا. على التصدیق على ذلك
  .  ممنوعنه فیه جائز، والغرض فإنهالنقد، فإ

  ]هل یعد كاشتراطه: وقوع ما ال یجوز اشتراطه[ـ  912 قاعدة
وعلیه تأخر رأس مال السلم . هل یعد كاشتراطه أو ال؟. اختلفوا في وقوع ما ال یجوز اشتراطه

.  یوجب الفسخ أو الهلمن ثالثة أیام من غیر أن یدخال على ذلك الذي ال یعرف بعینه أكثر 
ن كان یعرف لخیار محاذرة أن یقصد إلى الفسخ فإوقیل إن كان من سبب أحدهما فاآلخر با

  . ٕبعینه وهو مما یغاب علیه كره ولم یفسخ، وان كان مما ال یغاب علیه لم یكره، وعد كالودیعة
  ]ى الجنسینحكم توزیع الجنس عل[ ـ 913 قاعدة

 سواء أدى توزیع الجنس على الجنسین باعتبار القیمة یوجب بطالن العقد عند مالك ومحمد
ٕإلى الفساد أو لم یؤد، كما أن القدرة على التسلیم موجبها البیع، وان أفسدها العجز فال یجوز مد 

فاضل أو  عجوة ألن في توزیع الجنس على الجنسین بالقیمة إیماء بقصد الت*عجوة ودرهم بمد
ٕوقال النعمان التوزیع باعتبار القیمة لیس من موجبات العقد، وانما یصار إلیه . الجهل بالتماثل

  . عند الحاجة كالرد بالعیب والشفعة واالستحقاق، فیجوز ذلك
  )2ن(مدي (*) 
  ]هل الرطب لیس بمكیل[ـ  914 قاعدة

ال كیل  تمنع التعدیل فرباالرطب عندهما لیس بمكیل ألن كل حالة تمنع االدخار في مال ال
  . وعلیهما بیعه بالثمن. كالقلي والدقیق، وعند النعمان مكیل]* ال[

  2ن(*) 
  ]حكم اقتران الشرط المنافي لمقتضى العقد[ـ  915 قاعدة

ٕ إلى عقد آخر أفسده واال إن لم یخرجه: قالت المالكیة. اقتران الشرط المنافي لمقتضى العقد
صح لم یفسد كالعاریة إلى أجل بعوض فإنها تصیر إجارة صحیحة، اعتبر ما یؤول إلیه، فإن 

  .ٕوان لم یصح لفسد كالمطلقة والقرض فإنه بیع، والبیع یدخله الربا دون اإلجارة
  

  السلم
  

  ]؟هل منع الدین بالدین معلل[ـ  916 قاعدة
 و معللأ.  رأساال السلمرأس ممنع الدین بالدین شرع غیر معلل فال یجوز تأخیر  اختلفوا هل

فإنه عقد على ذمتین من غیر فائدة من أحد الطرفین، فلیس فیه إال مجرد الخطار، وعلى هذا 
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رأى في المشهور أن الیومین والثالثة حكمهما حكم النقد، فلم یكن هنالك قصد إلى الخطار بل 
  .إلى منفعة المنتقد

  ]ُیرجع في السلم الفاسد إلى ما توجبه األحكام [ـ 917 قاعدة
قال شیوخ المالكیة . ح في السلم الفاسد إلى ما توجبه األحكام من غیر التفات إلى أصلهّالمرج

وللتنبیه على هذا األصل أدخل في كتاب السلم الثاني من المدونة مسألة من أعطى لرجل داره 
على أن ینفق علیه حیاته، وقد منع ذلك للغرر في العمر والنفقة، وأجازه أشهب إما لتقدیرهما ذلك 

. نفق علیه بعض ثمنهافیتفق علیه، أو لخروجه عن المكارمة فیعطى الدار الكثیرة الثمن لمن ی
 قوالن على *فت فیمضي بالقیمة ویرجع بما أنفق من المعتاد، وفي السرقم یرد ما لوعلى المنع ی

  . من سلط السرق على ماله خطئا، هل یرجع بذلك أم ال
  )2ن(السرف (*) 
  ]فعل فعال لو رفع إلى الحاكم لم یزد علیهحكم من [  ـ918 قاعدة

من فعل فعال لو رفع إلى الحاكم لم یزد علیه، فهل یكون فعله بمنزلة الحكم أو ال؟ ـ قوالن 
 كمن أسلم في الطعام سلما فاسدا مختلفا في فساده فإن أراد أن یأخذ عنه من صنفه فإن .للمالكیة

.  به فقوالن على القاعدةارر ذلك بینهما وأشهدذلك ال یجوز ما لم یحكم حاكم بالفساد، فإن ق
وكذلك إن أراد أن یؤخره برأس المال، فإن كان السلم مجمعا على فساده وحكم الحاكم بفساده 

  . جاز، فإن قررا ذلك بینهما وأشهدا به فعلى القاعدة
  ]ء؟فهل یكون كأنه لم یزل ماضیا أم یعد كابتداء اإلمضا: إذا أمضي الخیار[ ـ 919 قاعدة

اختلف المالكیة . فهل یكون كأنه لم یزل ماضیا أم یعد كابتداء اإلمضاء . إذا أمضي الخیار
ا ثم استحقا، فهل للمستحق اإلمضاء أو ال؟ إن قلنا وعلیهما إذا باع خلخالین بعین وتفرقفي ذلك 

ضور ٕباألول كان له اإلمضاء، وان قلنا بالثاني لم یكن له، وهكذا یجري األمر في اشتراط ح
ٕ المشتري، وان كان ذلك  اإلجازة كابتداء بیع اشترط رضاإن كانتقال ابن محرز . الخلخالین

، قال ابن بشیر العذر عن *تتمیما لما تقدم لم یشترط حضور الخلخالین، فالمسألة مفترضة
المصرف االبتداء، أو عن عدم اشتراط رضا المشتري عد لخالین عد إمضاء كحضور الخ

هذه قاعدة عامة : قلت. ال مضرة على المشتري في اإلمضاء على ذلكصرف، كالوكیل على ال
 كإجازة الورثة وصیة الوارث أو الزائد على أعني اإلجازة واإلمضاء هل هما تنفیذ أو ابتداء؟

  .رقیل تنفیذ فال یفتقر إلى قبض، وقیل ابتداء عطیة فیفتقر إلى القبض قبل الحج. الثلث
  )2ن(معترضة (*) 

  . من تحقیق الخطابي لقواعد الونشریسي310انظر ص
  ]هل تعد كجزئها أو كالهبة؟. الملحقات بالعقود[ـ  920 قاعدة
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، فإذا قال بعد الصرف استرخصت هل تعد كجزئها أو كالهبة. اختلفوا في الملحقات بالعقود
. نفزدني فزاد، فإن تحقق اإللحاق كأن یزید خشیة الفسخ أو إلصالح العقد، ففي انتقاضه قوال

ٕواال جاز ولم یجب بدله إن كان معینا واال وجب ولم ینتقض الصرف وهذه قاعدة إلحاق ما بعده . ٕ
   . اقطعه عنه وأالعقود بها 
  ]إلحاق ما بعد العقود بها أو قطعة عنها[ ـ 921 قاعدة

ناء ، فقال سحنون القیام كالرد بّفإذا قام برد الزائف فأرضاه. ثم اختلفوا هل یعد كالمقارن أم ال
 خرص العریة *والمشهور الصحة بناء على األول، والمنصوص أنه ال یجوز تعجل. على الثاني

یا على التعجیل، وخرج الخالف في ینعقد البیع على التأجیل ثم یتراضالمشتراة هي به إال أن 
  .المسألتین على القاعدة وقال الشافعي یجب التناجز

  )2ن(تعجیل (*) 
  ]هبة بما یتعین بنفسه أو یصح فیما أضیف إلى غیره؟هل تختص ال[ـ  922 قاعدة

تجاوز في  كال.هل تختص الهبة بما یتعین بنفسه أو یصح فیما أضیف إلى غیره، اختلفوا فیه
ال المتناع اجتماعهما فإنه ل بمنزلة حقه حتى یراه ثم یزیده وسمعت بعض العلماء یقو. البیع

  . أحكامك الهبة، ونحو ذلكجري علیهائز بل لمعرفة ما یرده الغریم، وتج
  ]اإلتالف والتسبب ووضع الید غیر المؤتمنة: أسباب الضمان ثالثة[ ـ 923 قاعدة

اإلتالف والتسبب ووضع الید غیر المؤتمنة كالبیع الفاسد : تقدم أن أسباب الضمان ثالثة
ع وعلى هذه القاعدة تتخرج فرو. یضمنه المبتاع بالقبض بخالف الخیار إذا أصیب بسماوي

  .ٕوانما یختلف عند اجتماع شائبة األمانة معها، فیختلف أیهما یغلب. الضمان، وهي متفق علیها
  ...]الغرر ثالثة أقسام[ ـ 924 قاعدة
ومجمع على منعه . مجمع على جوازه كقطن الجبة وأساس الدار. ثالثة أقسام]* على[الغرر 

ائب والمقاثي والقصیل ونحوها مع ومختلف فیه كبیع الغ.  والحوت في الماءكالطیر في الهواء
 إلیه إال باإلفساد أو مشقة مغتفر،توصل  ما ال تخلو البیاعات عنه أو ال یواألصل أن. الخلفة

  .   وما سوى ذلك ممنوع
    2ن(*) 

  �]إشهاد المشتري بالثمن إقرار بقبض المثمون[ ـ 925القاعد 
والمنصور الشاذ  المثمون، بقبضالمشهور من مذهب مالك أن إشهاد المشتري بالثمن إقرار 

  .ِإال بعادة
  ...]ّالمعجل كالمسلف لیقبض من ذمته إذا حل األجل[ ـ 926 قاعدة

 إال في ّالمشهور من مذهب مالك أن المعجل كالمسلف لیقبض من ذمته إذا حل األجل
لیه عالمقاصة والمنصور أنه مؤد وال سلف وال اقتضاء، ألنه إنما قصد إلى القضاء والبراءة، و
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ن یسلم فرسا في عشرة أثواب إلى أجل ثم یشتریه بخمسة منها مسألة الفرس في بیوع اآلجال إ
ویسترد معها خمسة، قال في المدونة ال یجوز ألنه إن كان یساوي دون الخمسة یدخله ضع 
وتعجل أو فوقها فحط الضمان، وألنه بیع بخمسة والخمسة األخرى سلف من المعجل یأخذه من 

  .ذمته
  ...]األصل في أموال الربا حظر البیع والجواز عارض[ ـ 927 عدةقا
األصل في أموال الربا حظر البیع والجواز عارض لوجود المخلص وهو التساوي : قال محمد 
وقال النعمان األصل الجواز كغیرها . إال مثال بمثل]* ال تبیعوا ثم قال[:  علیه السالملقوله

وبنى الشاشي علیها تعلیل الشافعي . ال عن العوضار خلحظر عارض لوجود فضل عن المعیوا
  .علیل مالك بالقوت واالدخار بأیها هو أنسبوانظر ت. بالطعم والنعمان بالكیل

     2ن(*) 
  ]االتفاق في الجنس یؤذن باالتفاق في المنفعة[ ـ 928 قاعدة

ختالف  لالاالتفاق في الجنس یؤذن باالتفاق في المنفعة حتى یثبت التباین المقتضي
  .وبالعكس
  ]فهل یرجع بما أنفق؟... من أنفق نفقة بوجه شبهة[  ـ929 قاعدة

وجه شبهة على شيء ولم یظهر لنفقته عین قائمة فهل بكل من أنفق نفقة أو عمل عمال 
 یرد ماقوالن للمالكیة، فإذا قلنا ال یفوت تراب الصواغین بالتصفیة بل . ؟ أو الیرجع بما أنفق

    ]*.قوالن [.؟ أو الّاب المعادن ، فإذا رده، فهل له أجرة التصفیة فیهوجد فیه بخالف تر
     2ن(*) 
  ]تباین الجنس دون المنفعة أو العكس[ ـ 930 قاعدة

، وعلیه سلم رقیق تباین الجنس دون المنفعة أو العكس اختلف المالكیة في المعتبر منهما
  . من جنسهالكتان في رقیق القطن، والثوب الجید في الثوب الرديء

   ]علة الربا في المطعومات[ ـ  931 قاعدة
 المقصود  وقال الجمهور،المسمیات األربعة قالت الظاهریة الربا مقصور على أعیانها

ثم قال ابن الماجشون المعنى . ٕمعانیها، واال جاز الخبز بالخبز متفاضال، واإلجماع عل خالفه
: الشافعي. الكیل والوزن ورد بنحوه: النعمان.  ورد بأنه لو كان لم یكن للتخصیص معنى،المالیة

الطعم والتقدیر فألزم ما ألزم النعمان من كون المقتات إذا لم یتقدر غیر ربوي، فقال الطعم لقوله 
وقالت . ءالطعام بالطعام ربا إال مثال بمثل، واالتفاق على أنه المقصود في النسا: علیه السالم

؛ إذ لو كان الطعم أو له ولو بالتفكه مع االدخار في الجمیعالمالكیة القوت وما یصلحه أو یكم
   .وقیل القوت وقیل االدخار للعیش غالبا. الكیل والوزن هو المقصود لذكر ألنه أخص

  ] یعتبر جنسا واحدا منفعتهما تساوت أو تقاربت[ـ  932 قاعدة



 174 

. هو جنسان وما تباعدت ف،أصل مالك ما تساوت منفعته أو تقاربت لحق بالجنس الواحد
والخالف إنما یرجع إلى شهادة بالتقارب أو بالتباعد كأخبار ما حكم له باالختالف، قیل كأصولها 

  . وقیل جنس واحد كالقطاني، روي أصناف وروي صنف كالزكاة اتفاقا
  ]ج المصنوع عن جنسهر یخُكثرة الصنعة مع بعد الزمان[ـ  933 قاعدة
، خرج المصنوع عن جنسه وقلتها مع القرب ال یخرجهإن كثرة الصنعة مع بعد الزمان یأصله 

وفي أحدهما قوالن، والمقصود من ذلك تباین األغراض فیكونان كجنسین أو تقاربهما فكجنس 
  .واحد

  ]اعتبار الربویة بالتساوي في المآل[ـ  934 قاعدة
  .أینقص الرطب إذا جف: یعتبر التساوي في المآل كما یعتبر في الحال لقول النبي 

  ]هل دوام الوجود كاالدخار؟[ـ  935 قاعدة
 وعلیه الربا في الموز والبیض. ؟اختلف المالكیة في تقدیر دوام الوجود كاالدخار، أو ال

فإنما تخزن لهم ): ص(ولم یختلفوا أن لبن اإلبل ربوي، واستدل على التقدیر بقول النبي . واللبن
  . ضروع مواشیهم

  ]أو ال؟هل األتباع مقصودة [ـ  936 قاعدة
. وعلیهما جواز الشاة فیها لبن بلبن إلى أجل. ؟اختلفوا في كون األتباع مقصودة أو ال

ویجوز العسل بالنحل إذ ال عسل في . والظاهر أن تأخر اللبن فهو مزابنة بخالف ما إذا تقدم
  .النحل

  ]ما ال تطول حیاته من الحیوان هل هي كالحیوان أو كاللحم؟[ـ  937 قاعدة
واحتاط ابن القاسم فرآه . یما ال تطول حیاته من الحیوان هل هي كالحیوان أو كاللحماختلفوا ف

  .مع اللحم كالحیوان ومع الحیوان كاللحم
  ]هل اإلقالة حل للبیع األول، أو ابتداء لبیع ثان؟[ ـ 938 قاعدة

بعد بیع ثمرا ومما بني علیه أن ی .؟بیع ثانلاختلفوا في كون اإلقالة حال للبیع األول، أو ابتداء 
زهوه ثم یقیل منه بعد یبسه، فإن كانت حال جاز ألنه على عین الشيء ولیس من بیع طعام 
ٕواقتضاء غیره، وان كانت ابتداء امتنع ألنه كاقتضاء طعام ثان من ثمن طعام، فلو فلس المشتري 

  .لجاز أخذ الیابس اتفاقا لبعد التهمة
  346انظر ص

  ]ضي المساواة؟ هل یقتةكلفظ الشر[ـ  939 قاعدة
قال في المدونة إذا اشترى اثنان . فثالثها بالعادة.  للمساواة*كاختلفوا في اقتضاء لفظ الشر

قال اللخمي هذا معارض لقوله في .  فهو بینهم أثالثا ففعالأشركانيطعاما فقال لهما ثالث 
 وله الصحةعلى قول الغیر هنالك بهذا ٕانما یجيء والقراض اعمل ولك شرك أن القراض فاسد، 
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مقتضى أشركاني اجعالني كأحدكما بخالف شرك فإنه یحتمل الخالف، : قال ابن بشیر. النصف
  .وقد اختلف فیمن أقر أن لك معه شركا هل یقبل تفسیر بما دون النصف أو ال؟ وفیه بحث

  )2ن(الشریك (*) 
  ]هل یسد المثل مسد العین[ـ  940 قاعدة

قاله من طعام سلم رأس ماله عرض مكیل أو أ إذا یهوعل. اختلفوا في سد المثل مسد العین
وقیل إن رد مثله جاز . قال ابن القاسم یشترط رده بعینه على صفته كغیر المثلي. نوموز

  .كالعین
  ]الرديء والجید هل هما صنف واحد أو صنفان[ـ  941 قاعدة

جعل ن ضمانا ب في السلم كاهل هما صنف واحد فإذا قدم األجود. اختلفوا في الرديء والجید
  .و هما صنفان فال یعتبر ذلك، أأو األردأ فسلف جر نفعا

  ]هل الصغیر كالرديء والكبیر كالجید أو هما صنفان[ـ  942 قاعدة
 وعلیه سلم أحدهما في. ثم اختلفوا هل الصغیر كالرديء والكبیر كالجید أو هما صنفان

  .سوط في دواوینهماآلخر، ثم تنازعوا في مذهب المدونة في ذلك على ما هو مب
  ]األصل أن الخراج بالضمان[ـ  943 قاعدة

بت ، إال أن یكون صوفا نلم یمتنع اإلقالةه غلة َل مافإذا قبض غلة . صل الخراج بالضماناأل
 أو مضى بما ینوبه في ، أما إن اشتراه ثانیة فیجوز إن رده. ثم جزها، هذا مذهب المدونةعنده

 كما في أحد القولین في :إذا صحت اإلقالة لم یرد الغلة إال بدلیل ف؛ أو بمثله على القولین،الفوت
  . الغاصب
  ]هل یدخل الشریك على شریكه؟[ـ  944 قاعدة

 قال في .؟أو ال. اختلف المالكیة هل یدخل الشریك على شریكه، كما إذا أقال أو صالح
آلخرین أنصباؤهم من لیاء عن نصیبه من دیة العمد بما انفرد به فلوالمدونة إذا صالح أحد األ

الدیة، وهذا ما لم یؤد ذلك إلى ممنوع كما في مسألة السلم الثاني في القاعدة بعد التي بعد هذه، 
وقیل الخالف في في مسألة الكتاب على الخالف في قاعدة أخرى وهي أن المستحق بالعمد هل 

لح الشریك على مال فعلى األول لم یصا. هو قتل حتى یصیر ماال أو تخییرا بین الدم والمال
وهذا أصل كبیر . وعلى الثاني لهم الدخول ویصیر كدین في الذمة. دخوللتحقق فلیس لشركائه ا

  . في بابه
  ]امتناع اجتماع البیع والسلف[ـ  945 قاعدة

فهو ممنوع كمسألة السلم كل ما أدى إلیه و. اإلجماع على امتناع البیع والسلف في عقد واحد
إذا أسلم اثنان في طعام ثم أقال أحدهما وهما متفاوضان، وقال سحنون .  المدونةالثاني في

مطلقا ألنه یوجب لآلخر الدخول على شریكه فیما أقال، فیؤدي إلى السلف والبیع أیضا، ورد بأن 
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دخول الشریك أصل مختلف فیه كما مر، وقد اختلف في إجازته في السلم الثالث، إقالة المرض 
ى محاباة هل مراده خیار اإلقالة وأنها إقالة تامة ال دخول فیها على من طعام له في الذمة عل

تراخ، والخیار الواجب على للورثة من موجبات األحكام أو مراده الوصیة بها من غیر عقد علیها 
 واحتج األول بقوله إنما تمضي إن لم تكن فیها محاباة، ،فال یكون ذلك مقتضیا إلقالة فیها تأخیر

واحتج الثاني بقوله یجعل . لم تمض إال باإلجازة كان فیها محاباة أو لم تكنولو كانت وصیة 
 إال مقدار المحاباة كسائر العقود فأجاب الطعام كله في الثلث ولو كانت ناجزة لم یجعل فیه

 أدى إلى إمضائها في البعض وردها في البعض فیكون األول بأنه لو لم یجعل الكل في الثلث
  .وبهذه القاعدة تمسك حذاق المالكیة في الذرائع. حثبیعا وسلفا، وفیه ب

  ]ِّهل الزیادة تصیر المزید علیه كجنس آخر؟[ ـ 946 قاعدة
 فإذا أراد أن ،اختلف المالكیة في الزیادة هل تصیر المزید علیه كجنس آخر وتبقیه على حاله

ٕ وان كان قبل، فإن جل ما یأخذ جاز مطلقا،عیزیده في المسلم فیه بثمن فإن كان بعد الحلول وت
كان  وفي المقدار قوالن على القاعدة، فإن قلنا تبقیه على حاله ،كانت الزیادة في الصفة امتنع

  .كأنه اشترى األول زائدا منفصال عنه وبشرط في الزیادة ما یشترط في السلم ألنها كسلم ثان
  ]حكم الواقع بعد العقد بسببه[ ـ 947 قاعدة

اختلفوا . ؟هل یعد واقعا معه فیضاف إلى وقوعه أو كأنه إنشاء ثان *الواقع بعد العقد نسیئة
ٕ فزاد مثلها قبل األجل، فإن ألحقناه جاز وهو مذهب المدونة وان  فإذا أسلم في مائة قفیز.في ذلك

  .دونة إنما رفع التهمة بالكثرةمقطعناه امتنع ألنه هدیة المدیان، وهو مذهب سحنون، ولعله في ال
  .258صلقواعد الونشریسي  الخطابي تحقیقالدردابي وفي ) على سببه(*) (
  ]امتناع حط الضمان وأزیدك[ـ  948 قاعدة

  كمن أسلم في عرض،أصل مالك امتناع حط الضمان وأزیدك، فكل ما أدى إلیه فهو مثله
، وقبله امتنع إال أن یكون العدد ورهن فیه عرضا من صنفه، فإن أراد المقاصة بعد األجل جاز

ٕ أكثر فحط الضمان وأزیدك، وان ٕ ألن الرهن إن كان أقل دخله ضع وتعجل، وان كان،اویامس
كان من غیر صنفه جاز مطلقا، ولیس في القرض حط الضمان ألنه یلزم قبوله بخالف البیع 

  .وضع یدخل الوجهین
  ]هل الولد لیس بغلة؟[ـ  949 قاعدة

: قال اهللا عز وجل. ون كالجزءمذهب مالك أن الولد لیس بغلة ألنه یشبه المتولد منه فیك
وجعلوا له من عباده جزءا .الولد غلة ألنه نماء واستقرأه السیوري من قوله في :وقال محمد 

فإذا أسلم . كتاب الرد بالعیوب من المدونة یجبر به المشتري في النقص الحادث عنده، وفیه بحث
ٕ واال رد ناقصا، وقد ،ه معها رد زائداجاریة في طعام فولدت لم تجز اإلقالة عند مالك، ألنه إن رد

  .حصل التغییر الكثیر في الوجهین
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  ]المنافع التي تجتنى من األعیان هل تنزل منزلتها أو ال؟[ـ  950 قاعدة
اختلف المالكیة فیه، وعلیه .  أو ال؟ن األعیان هل تنزل منزلة األعیانالمنافع التي تجتنى م

ٕحة حیازة العریة ألكثر من سنة، واذا لم یكن في الخالف في أخذ غلة العین من دین وفي ص
  .األصول ثمرة األصول بخالف سنة وفیها ثمرة

  ]االغتفار یسقط االعتبار[ـ  951 قاعدة
فإذا قام لبدل ما .  اآلناالغتفار یسقط االعتبار، ثم یؤتنف العمل بعده على حكم ما لو أنشأه

 تأخیره إلیه وقبل أن یحل األجل فله تأخیر وجد في رأس مال السلف من الزائف بعد ما ال یغتفر
ال البدل إلى ما یجوز تأخیر رأس المال إلیه، أما بعد األجل فمطلقا، وكذلك إذا لم یبق إال ما 

یجوز التأخیر إلیه، وكذلك من نسي عضوا من وضوئه فإنه إذا ذكره جاز له من التأخیر ما 
 علیا اعتبر في قطع الصالة بالزائدلدم أنامله التعدى إواذا رعف ف. عاجز عن الماء أو ال؟یجوز لل

  .مقدار الدرهم، وهذا كله مذهب مالك
  ]ُآكد ما یحاذر فیما یقتضي من السلم بیع الطعام قبل قبضه[ـ  952 قاعدة

الطعام طعاما ، فإذا أخذ عن حاذر فیما یقتضي من السلم بیع الطعام قبل قبضهُآكد ما ی
ٕجز اتفاقا، وان كان بعده فإن كان من صنف المسلم فیه جاز، وان غیره، فإن كان قبل األجل لم ی ٕ

  . كان من غیر صنفه لم یجز هذا كله مذهب مالك
  ] إلى أجل معلوممعنى قوله [ـ  953 قاعدة

ّ إلى أجل معلوم، هل المراد به إثبات األجل فال یجوز السلم الحال ألنه اختلف في قوله 
 به عند مورده، وهذا هو المشهور من مذهب مالك، وكذلك  فیوقفمستثنى من بیع ما لیس عندك

 اّ مما یتأخر رأس مال السلم إلیه بل البد من مدة تختلف فیه*تفى بما في معنى الحالكال ی
 كذلك أو المراد مسلفهاألسواق كثیرا على حسب األعصار واألمصار، أو ما یقوم مقامهما من 

أرخص في السلم وهو الشاذ،  عن بیع ما لم یملك وروي أنه نهىأن یكون إذا كان معلوما لما 
  .قال الشافعي إذا جاز مؤجال فهو حال أجوز

  )2ن(الحلول (*) 
  ]المعتبر في انقالب الجنس التباعد بكثرة الصنعة وبعد الزمان[ـ  954 قاعدة

ّالمعتبر في انقالب الجنس التباعد بكثرة الصنعة وبعد الزمان كما مر، فال ینقلب بتفریق 
هذا هو المشهور من . ٕ، وانما منع البیع لتعذر التماثل بخالف الدقیقكالطحن والعصر ألجزاءا

 واختالفه، فینقلب بالطحن والعصر، ورد *مهیر األیوقال المغیرة المعتبر فیه تغ. لكب ماهمذ
   .عن بیع الحیوان باللحم وال تقیة إال المزابنة) ص(بنهییه 

  )2ن(تغیر االسم (*) 
  ]شرع السلف للمعروف[ـ  955 قاعدة
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 ولذلك استثني من الربا ترجیحا لمصلحة اإلحسان على مصلحة اتقاء ؛لف للمعروفشرع الس
ّ إذ من عادة الشرع تقدیم أعظم المصلحتین على أدناهما، فإذا جر نفعا بطلت مصلحة ،الربا

الف الجمیع  فبقیت مفسدة الربا سالمة عن المعارض فیما فیه الربا، وخ،اإلحسان بالمكایسة
  .مقصود الشرع في المشروعیة فبطل مطلقا

  ]حكم أحد المتبایعین حكم اآلخر[ ـ 956 قاعدة
ورة في ین حكم اآلخر إال أن یختص بأحدهما ما یعارض حكمهما كالضرحكم أحد المتبایع

فیختلف المالكیة في اعتباره كما قال أشهب أن . ونحوها دون بیعها هرشراء النجاسات والكلب وال
  .المشتري أعذر من البائع فیها

  ]الدخول على انفساخ البیع بغیر اختیار المتعاقدین یمنع من الصحة[ـ  957 قاعدة
منع الصحة كقولك أبیعك على أنه أصل مالك أن الدخول على انفساخ البیع بغیر اختیارهما ی

بالثمن إلى كذا فال بیع واختلفوا في إن لم یأت .  فالن فال بیع بیننا بخالف اشتراط اختیارهجاءإن 
بیننا، فقیل مثله، وقیل یصح كأن الشرط من مقتضى العقد، وقیل یبطل الشرط ألنه یشبه 

  .التحجیر، وقیل إنما یشبه الخیار فیصح فیما ال یسرع التغییر إلیه، ویكره في غیره
  ]حكم التفریق بین األم وولدها في البیع[ـ  958 قاعدة

أنهي عنه لحق الولد فیزول باالستغناء .  بین األم وولدها في البیعاختلف المالكیة في التفریق
یما یحصل على اختالفهم ف یعجل أو ببلوغ السبع أو نحو العشر أو الحلم  إما باإلثغار ما لمعنها

  .به المطلوب من ذلك، أو لحق األم فال یزول
  ]معنى الفسخ واالنفساخ[ـ  959 قاعدة

 فاألول فعل المتعاقدین.  واالنفساخ انقالبه، لصاحبهالفسخ قلب كل واحد من العوضین
سخ وبهذا األصل یرد قول النعمان أن الخلع ف. للعوضین والثاني منفعل وحكم وصفة ،وسبب

  .غیره إجماعا لجوازه ل؛لهلعدم تعیین انقالب الصداق لباذ
  ]قد یتقدم المسبب على السبب[ـ  960 قاعدة

  قابالاالنفساخ على تلف المبیع قبل القبض لیكون المحلقد یتقدم المسبب على السبب كتقدم 
  .لالنقالب إلى ملك البائع المتناع ذلك في العدم المحض

  ]ّمنفعة المقرض في صورة اجتماع البیع والسلف ـ موهومة[ـ  961 قاعدة
 فإذا موهومة ّالمشهور من مذهب مالك أن منفعة المقرض في صورة اجتماع البیع والسلف

ف مشترطه صح البیع لكذب الوهم، والشاذ أنها معلومة، فقد دخال على الفساد فیفسخ أسقط السل
  .على كل حال

  ]هل له قسط من الثمن؟: شرط ما هو من مصلحة العقد[  ـ962 قاعدة
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اختلف   هل له قسط من الثمن أو ال؟كالرهن والحمیل،:  العقدشرط ما هو من مصلحة
خطار فیهما، ویفسد العقد بما ال یجوز من الخیار وال یصح المالكیة فیه، وعلیه فساد العقد بال

  . لما دخال علیه من الفسادبإسقاطه ألنه تتمیم
  ]هل ینقل شبهة الملك لقصد المتبایعین؟: البیع المجمع على فساده[ ـ 963 قاعدة

. أو ال لكونه خالف الشرع؟ البیع المجمع على فساده هل ینقل شبهة الملك لقصد المتبایعین
هل یفوت بالتغییر وفوات العین أو ال؟ ومنهم من یحكي هذا : ختلفوا فیه، وعلیه الخالفا

الخالف في البیع الفاسد مطلقا وال یصح في بعض المختلف فیه، وقد عرفت من هذا أن القصد 
  .المخالف للشرع هل یصح اعتباره بوجه ما أو یجب إلغاؤه مطلقا، قوالن وهي قاعدة أخرى

  ]ُعلق حق الغیر یمضي الفعل ویمنع اإلقرارت[ـ  964 قاعدة
ّ الفاسد على ما مر، ویرد تعلق حق الغیر یمضي الفعل عند مالك ویمنع اإلقرار فیفیت البیع

الستیالد ونحوهما، فإن عارضه العلم بقصد التفویت به حتى یجب معاملته ااإلقرار بالبیع و
  .بنقیض المقصود فقوالن

  ]؟...حكم المعاوضة للمنقود المساويهل یجوز إعطاء [ ـ 965 قاعدة
 ایر أو تقد وجعل الزائد هبة،اختلف المالكیة في إعطاء حكم المعاوضة للمنقود المساوي

دینار وألزم المغیرة أشهب جواز . نقدا أحدهما : جواز سلم جمل في جملین مثلهعلیهو ،لقبض
تعذر المقابلة فیما تجوز فیه الزیادة  باب الربا أضیق، فقد  ألن؛ وال یلزمه، فالتزمه،ارین كذلكبدین

نقدا واللفظ فیما ال تجوز فیه، والشافعي یجیز الزیادة في سلم العروض إلى أجل، واإلجماع على 
  .امتناعها في الربویات

  ]؟...هل یقتضي اختالف المتبایعین التحالف والتفاسخ[ـ  966 قاعدة
 ،الف والتفاسخ الستواء اإلقدامو التح أه:الف المتبایعیناختلفوا في مقتضى األصول في اخت

 إذ ،َّقال الغزالي لكنه رجع إلى التحالف للمصلحة.  بعد اإلقرار له بالبیعأو المشتري مدعى علیه
  . یكثر االختالف في البیاعات، ولو علم المشتري أن القول قوله اتسع في الدعوى

ندب إلیه من اإلشهاد ما ّهذا استحسان ولیس من أصول مذهبه، والبائع قد فرط فی: قلت
وأشهدوا إذا تبایعتمعلى أن تقدیر االتساع واصالح أمور الناس؛ٕ، وانما یترجح ذلك بالخبر ٕ، 

 إنما زین للمستحسنین لیتخذوا على ؛ ال حقیقة لهٌوهمـ ونحو ذلك مما خالف األصول الشرعیة 
ون الصناع وما فسد من ٕمخالفة أصول الدین، واال فما اتفق على أهل البالد الذین ال یضمن

ر أحوال الفریقین فضل أهل المغرب ، بل من خب وفساد أحوال الناس بها،أمرهم على اتساعها
ذلك الطعام  وما الذي یقبض یدا تصل إلى الطعام أن ال تصل إلى ما هو أعلى من ،نینالمضم

 بالدا فهال  وهو من أخصب أرض اهللا أرضا وأشبعهاباله بالمغربما ؛ فٕوان كان ذلك بالحجاز
أن المنار وسائر الصفر للزوج والمنصوص في كتبهم أنه ذلك دائرا مع العادة كما یحكمون بكان 
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النص قد جعلهما صنفین، للزوجة بالعادة، وما الذي صیر البر والشعیر صنفا واحدا في الربا، و
كون ألن النص ٕ معه وان كان ذلك بالحجاز، ألن المقصود غالبهم الشبع كیف اتفق وال یوالمعنى

حجازي وألن غیره مما یدانیه في ذلك لم یلحق به، فما باله بالمغرب وأكثر بالده بحیث ال یقتات 
  .  فتأمله،الشعیر فیها إلى غیر ذلك

  ]هل المنكر البائع أم المشتري؟: عند االختالف[ـ  967 قاعدة
ولو هلكت السلعة  ویتفاسخان یتحالفانفالبائع عند محمد منكر عند االختالف كالمشتري 

المنكر هو : وقال النعمان. وسواء اختلفا في جنس الثمن أو قدره أو في الخیار أو األجل
  .ال في خیار وال أجلعد الهالك والمشتري فال تحالف ب

  ]یعتبر ظاهر األجل المقتضي لتأخیر السلم إلى وقت الحلول[ـ  968 قاعدة
ّیر السلم إلى وقت الحلول فأجاز السلم في نظر مالك ومحمد إلى ظاهر األجل المقتضي لتأخ ّ

ونظر النعمان إلى العدم المقارن للعقد المعجز عن .  حالة العقد إذا كان یوجد عند المحلالمعدوم
التسلیم وطرح موهوم القدرة عند األجل فمنع، وقد یتخرج في مذهب مالك على مراعاة الطوارئ 

  .البعیدة لجواز الفلس قبله فیحل
  ]المسلم فیه مبیع أم دین؟[ـ  969 قاعدة

 حاال  علیكوال یجوز بیع ما لیس عندك على أن یكون. بیعمالمسلم فیه عند مالك والنعمان 
ألنه نهى عنه ثم أرخص في السلم المؤجل، وعند الشافعي دین، واألجل في دیون األثمان ال 

  .یكون مستحقا وكذلك في اإلسالم كالتنجیم والضمان والرهن
  ]السلم معقود على العجز أم على القدرة[ـ  970 قاعدة

وعند الشافعي على . السلم عند مالك والنعمان معقود على العجز وباألجل تحصل القدرة
  .القدرة

    ]الحیوان من المتقارب بمواصفاته أم من المتباعد؟[ـ  971 قاعدة
 فیسلم وصافألالحیوان عند مالك ومحمد من المتقارب الذي یمكن قطع الجهالة عنه بمعظم ا

: العربيابن . األوصاف فالب ه وعند النعمان من المتباعد الذي ال یمكن قطع الجهالة عن.فیه
 الخلق ونحن ال ننكر **ار حصرالخلق وهم ال یستطیعون إنك* الحیوان محصور الخلق مفیت

د لق بحصرها بالسلم بل إنما یرعتال  الحصر إال أن المعول على أن الخلق ىفوت الخلق مد
  . األمر*** ألن األخالق ال تتبین إال بعد حصولرئيالبیع على الظاهر الم

  )2ن(طول (***) ـ ) 2ن(حصر (**) ـ ) 2ن(مغیب (*) 
  ]هل یتنزل منزلة تقویمها؟: وقوف السلعة على ثمن[ـ  972 قاعدة

وكذلك إذا . ها أو ال؟مهل تنزل منزلة تقوی. اختلف المالكیة في وقوف السلعة على ثمن
  .عطى ذلك الثمن بها غیر واحد إذا كان بحیث لو أراد البیع به لتمكن منه في الوجهین جمیعاأ
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  ]؟...بع بكذا: معنى قول صاحب السلعة[ـ  973 قاعدة
 وعلیه لو  اختلفوا فیه،.إذا قال بع بكذا فهل إذن في البیع به مطلقا أو هو أال ینقص منه فقط

   الرد أو ال؟باع من غیر إشهار فهل له
  ]اإلقرار لیس من الخصومة[ ـ 974 قاعدة

منها : وقال النعمان. ار لیس من الخصومة عند مالك ومحمد فال ینتظمه التوكیل علیهاراإلق
  .فینتظمه

  ]المرتقبات هل تعد حاصلة؟[  ـ975 قاعدة
اختلفوا في المرتقبات هل تعد حاصلة أم ال؟ فإذا اشترى الوكیل من یعتق على موكله عالما 

ٕفثالثها فبه إن كان في المال ربح أعتق واال . عتق على المأمور أو یكون الوكیل كالعاملفهل ی
 العتق ، ومن لم یعدها نفى كالقاصد إلى أن یعتق علیهفهوفال، فمن عدها حاصلة رآه كالشریك 

ألنه ال شریك له، ومن التفت إلى الوجود عول على وجود الربح ونفیه، ولكن الوكیل ال شریك 
له شبهة في التصرف، فمن نظر إلى هذا جعل الوكیل كالعامل، ومن نظر إلى األول لم له، و

  .ن الوكیل إذا أتلف خطئا ال یغرمیجعله، فإن لم یعلم أعتق على األمر أل
  : التالي212في تحقیق الخطابي لقواعد الونشریسي ص

یما قبل كالعدم، أو اختلفوا في المترقبات إذا حصلت هل یقدر حصولها یوم وجودها، وكأنها ف
  . یقدر أنها لم تزل حاصلة من حین حصلت أسبابها التي أثمرت أحكامها، واستند الحكم إلیها

  "] التقدیر واالنعطاف"وهي قاعدة  [
  ]حكم من أذن له إذنا خاصا فأخطأ فیه[ ـ 976 قاعدة

  من أو ال؟ أن من أذن له إذنا خاصا فأخطأ فیه هل یض: وهي قاعدة مختلف فیها بینهم أیضا
  ]هل هي كالمخالفة في الكل؟: المخالفة في البعض[ ـ 977 قاعدة

، وعلیه عند ابن بشیر إذا هل هي كالمخالفة في الكل أم ال. اختلفوا في المخالفة في البعض
  .قال المأمور أنا ألتزم ما أمرت به ویمضي البیع

  ]هل یمضي التعدي بالرجوع إلى موافقة اإلذن؟[ـ  978 قاعدة
ذن كما في هذا الفرع وهي قاعدة بطالن إلتلفوا في إمضاء التعدي بالرجوع إلى موافقة ااخ

  .ذن بالتعدي أیضاإلا
  ]حكم اقتضاء الوكالة على البیع ـ لتوابعه[ـ  979 قاعدة

  .وقبوله بخالف لوازمه كالقبض اختلفوا في اقتضاء الوكالة على البیع لتوابعه كالرد بالعیب
  

  العریة
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  ]متى یملك المعرى العریة؟[  ـ980 قاعدة

وعلیه الخالف فیمن علیه  .اختلفوا متى یملك المعرى العریة، أبنفس العطیة، أم عند كمالها
السقي والزكاة واألصل كونها على ملك المعطي إال أن تثبت عادة فتكون على المعطى، ولهذا 

  .  أو في ید غیره من فرق بین أن یكون في ید المعطيالتفت
   من تحقیق الخطابي لقواعد الونشریسي389انظر ص

  ]حكم شراء العریة[ـ  981 قاعدة
 عند مالك شراء العریة مشتمل على بیع الرطب بالتمر والتعویل على الخرص ونفي التناجز

خالفا للشافعي، قال قوله أرخص في بیع العریة بخرصها إلى الجذاذ یحتمل أن یرید به أنه محل 
د أنه یخرص على ما یحصل فیها عند الجذاذ واألول باطل لعدم  وأن یری،*القضاء كمالك

التناجز فتعین الثاني ووجب التناجز، وشراء الصدقة المسمى في الشرع عود أو إن اختلف 
منع بعضهم من شرائها رأسا، وأما شراؤها بغیر ومن ثم . المالكیة في حمله على الكراهة أو المنع
لى الرخص لكنه أرخص فیه للمعري إذا قصد المعروف الخرص فعلى اختالفهم في القیاس ع

، وعلیه إذا كان للمعري شركة في الحائط أو أعرى نيامضرة، وفي أحدهما ثالثها یجوز للثودفع ال
  . جماعة فأراد أن یشتري من أحدهم أو أعرى جمیع حائطه

  )2ن(كملت (*) 
  ]أقسام العقود[ـ  982 قاعدة

د العیب فیها یوجب الخیار في الجملة تنزیال للشرط معاوضة محضة فوجو: العقود ثالثة
، كهبة الثواب عند من ومركب منهما. ال یوجب شیئاوعطیة محضة ف. لعادي منزلة القوليا

  . فقوالن على المعروف،یجیزها كمالك
  ...]ّكل ما یعده الناس عیبا ینقص من الثمن[ـ  983 قاعدة

 الخیار مطلقا إن كان قد علمه البائع أو مما ّكل ما یعده الناس عیبا ینقص من الثمن یوجب
سد عنه وكان نحو العشر في یشترك الناس في جهله عادة فال یعلم إال بعد الكشف المف]* ال[

وما ال یعدونه كذلك فال یوجب إال أن . وهما للمالكیة.  مطلقا في غیره، وقیل كالعقارالعقار،
  .یكون لقصده تأثیر في األغراض فقوالن

  )2ن(*) (
  ]وطء الثیب هل یمنع من الرد بالعیب؟[ـ  984 قاعدة

  .وطء الثیب عند مالك ومحمد كاالستخدام فال یمنع الرد بالعیب، وقال النعمان كالجنایة فیمنع
  ]تفریق الصفقة في أحد طرفیها یوجب التفریق في الطرف اآلخر[ ـ  985 قاعدة
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 عند محمد، وفي أحد قولي اآلخرتفریق الصفقة في أحد طرفیها یوجب التفریق في الطرف 
 فقاال إذا اشتریا عبدا في ، جانب البائع فقطلنعمان اجتماع الصفقة وتفریقها فيوقال ا. مالك

هل : صفقة ثم وجد به عیبا كان ألحدهما أن ینفرد بالرد وقال ال إال باجتماعهما، ونكتة الخالف
وذلك أنهما اتفقا على . ع الرد أو ال؟الشركة الالحقة عن الرد عیب حدث في غیر ملك البائع یمن

فالحنفیة تقول الشركة عیب . غیر ملك البائع یمنع الرد ویوجب األرشفي أن حدوث العیب 
حدث في غیر ملك البائع فیمنع للضرر الداخل علیه، والشافعیة تسلم أن الشركة عیب ولكنه إنما 

  .ل علیهحدث بین المالكین أو في نفس الرد، وأصل المالكیة أنه دخ
  ]كثیر الخطر في البیع ال یجوز[ـ  986 قاعدة

 أو تدعو أصل مالك إن كثیر الخطر في البیع ال یجوز إال أن یكون مما ال ینفك المبیع عنه
 ،أن السالمة غالبةإال الضرورة إلیه، وما یقل أو یكون مما ذكر فیجوز ما كان فیه خطار كثیر 

  .افه حتى ینظر لیسلم أم ال، فقوالنٕ وان اشترط إیق،ٕوان اشترط النقد امتنع
  ]تبدئة البائع على القول برجحانه[ـ  987 قاعدة

 أهي من باب األولى أو ة البائع على القول برجحانه ال مرجوحیته وال مساواتهاختلفوا في تبدئ
  .وعلیه لو تناكال فعلى األول یفسخ وعلى الثاني ما قال البائع. من باب األوجب؟

  ]؟...یمین أهو تصدیق دعوى الحالف وتكذیب دعوى الخصمال[ـ  988 قاعدة
اختلفوا في مقصود الیمین أهو تصدیق دعواه أو تكذیب دعوى صاحبه أو تصدیق دعواه 

عد التحالف أن یمضي البیع بما قال اآلخر ون وعلیه الخالف لو أراد أحدهما بقال المتأخر. فقط
هل یجب بنفس الحلف : على قاعدة التفاسخویحتمل عندي أن یكون . فهل یكون ذلك له أم ال؟

ومن فروع القاعدة األولى أیضا إذا تناكال وقلنا القول قول البائع فهل یفتقر إلى یقین . أو بالحكم
    آخر على تصدیق دعواه أم ال؟ 

  ]شرط انعقاد البیع الرضا[  ـ989 قاعدة
بمظنته كسائر الحكم الخفیة أو شرط انعقاد البیع الرضا إال أنه لخفائه ال یعرف بنفسه فیعتبر 

  .محمد عند أعم المظنات وأعرفها وهو اللفظ فقام لهغیر المنضبطة، ثم وقف 
  ]ما یتعذر اعتباره بنفسه یتعین اعتباره بأولى ما یدل به علیه[ ـ 990 قاعدة

، ومالك لم یخص مما اعتباره بأولى ما یدل به علیهوهي أن ما یتعذر اعتباره بنفسه یتعین 
 علیه نوعا دون غیره بل تكفي عنده المعاطاة ونحوها، فلم یزد على مقتضى األصل األول، یدل

ّوال شك أن مقتضاه عدم انعقاده من المكره علیه على ما مر ویأتي، وكذلك المكره على ما یؤول 
 مال ونحوه عند المالكیة، قال ابن الحارث ویأخذ المكره ماله الذي باعه حیث *إلیه من عدم

 بال غرم، ویرجع المشتري على الذي أكره البائع بالثمن وسواء دفع الثمن إلى المكره أو وجده
ن غرم ٕالمكره وال یحلف المكره أنه أوصله إلى المكره، وانما یحمل ذلك على ظاهره، وهذا فیم
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قلي المعادن وما أشبهها، تعسفا بال حق وجب علیه، فأما من عزل من العمال ومن غرم من مت
 الحق على البیع  صاحبوكذلك من أجبره: قلت. هم جائز وال یدخلون في هذا الحكمفإن بیع

لعارض من العوارض كبیع الماء لمن یعطش، أو خاف على زرعه، والمحتكر، وجار المسجد إذا 
ضاق، والسیل إذا أفسد الطریق، وصاحب الفدان في معقل إذا احتیج إلیه، وصاحب الفرس أو 

]* البن حزم[اإلجماع ان فإن لم یفعل جبر الناس، هكذا في الذخیرة، وفي الجاریة یطلبهما السلط
  . أن هذا ال یجبر إجماعا

  )2ن( ـ )2ن(غیر (*) 
  989 أن رقمها لخطابي لقواعد الونشریسي، وقد ذكر من تحقیق ا370انظر 
  ]أصل الشریعة قضاء العامة على الخاصة[  ـ991 قاعدة

ولهذا تباع ]* قال المالكیة[اصة، كما في هذه المسائل، أصل الشریعة قضاء العامة على الخ
 العادیة في الزرع بموضع ال زرع فیه تتقى علیه، فإن تعذر تقدم إلى أصحابها أن یضمنوا الدواب

ألن الغالب على أرباب الحوائط ألن علیهم حفظها ال نهارا ٕما أصابت لیال أو نهارا، واال فلیال، 
    .حفظها بالنهار

  )2ن(*) (
  . من تحقیق الخطابي لقواعد الونشریسي372انظر ص

 فإن فاسد عقده یرد إلى ، في الشریعة جار على القیاسرتقركل أصل م[ـ  992 قاعدة
  ]صحیحه

ر في الشریعة جار على القیاس فإن فاسد عقده یرد إلى صحیحه، فإن كان ركل أصل متق
 المستثنى إذا فسد أو إلى ٕ وانما أجیز رخصة فهل یرد إلى صحیح ذلكمستثنى من األصول

 قوالن للمالكیة نظرا إلى تقرر حكمه أو فوات المقصود منه كالقرض ،صحیح ما استثني منه
  .والقراض والجعل والمساقاة

  ..]وحوالة.. ٕالمقاصة متاركة واخالء للذمتین ومعاوضة[ـ  993 قاعدة
 بإحداهما األخرى وحوالةٕمتاركة واخالء للذمتین ومعاوضة إلحداهما ب قال ابن بشیر المقاصة

ها من الجواز فهو تغلیب على األخرى فقد جمعت المتاركة والمعاوضة والحوالة، وما یقع فی
ومن المنع تغلیب للمعاوضة والحوالة، ومهما قویت التهمة وقع المنع بال خالف، ومهما للمتاركة، 

  .یدةّفقدت فالجواز، ومهما ضعفت فالقوالن على ما قدمناه في التهم البع
  ]ّالربا الموهوم كالربا المعلوم[ ـ 994 قاعدة

ّقد مر أن الربا الموهوم كالربا المعلوم، وذلك في باب البیع والقرض واحد فال تجوز هدیة  ّ
عة الطالب للمطلوب ّأخیر فتكون سلفا جر نفعا، وفي متاب ألن المقصود منها رجاء التالمدیان
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ة صاحب المال لعامل القراض لتوهم كونها لیدیم العمل قوالن على حمایة الحمایة، وال تجوز هدی
  .وهذا كله مذهب مالك. فیكون سلفا جر نفعا وال العامل للمالك قبل الشغل وبعده قوالن

  

  بیوع األجل
  

  ]أصل مالك حمایة الذرائع واتهام الناس في بیاعات اآلجال والربا[ـ  995 قاعدة
 والربا فینظر إلى ما خرج عن الید بیاعات اآلجالأصل مالك حمایة الذرائع واتهام الناس في 

ٕعلیه جاز فعلهما واال لم یصح، فإذا صرف دینارا فإن كان مما لو ابتدأ المعاملة وعاد إلیها، 
، دینارا نقدا في عشرین درهما مؤخرة وكأنه إنما أخذ ،بعشرین درهما فتسلفها من صاحبه لم یجز

سلعة بثمن مؤجل فال یشتریها بأقل منه نقدا أو إلى أجل  وكذلك من باع لغو،وأخذ الدرهم وردها 
 وقال بعض المالكیة إنما هذا في غیر من ال یتهم لفضله، وهذا یؤدي إلى اضطراب العلة ،دونه

وأصل الشافعي إمضاء صورة الجواز وحمل . بعدم انضباطها وهو خالف ما قصدت العلل ألجله
حسینا للظن بالمسلمین وتسلیما لبواطنهم إلى ع به تاألمر على ظاهره من غیر التفات إلى التذر

  ". قلبههال شققت على"كاد تصرح به الشریعة هم، وهذا هو الذي تما ال یخفى عنه أمر
ٕإذا كانت صورة الجواز مما یكثر القصد بها إلى الممنوع اعتبرت، وان ندرت [ـ  996 قاعدة

  ]فال
 ٕوان. لقصد بها إلى الممنوع اعتبرت اتفاقاقال المالكیة إذا كانت صورة الجواز مما یكثر ا

، وفیما بینهما قوالن، وهذه هي التي یعبرون عنها ال یحضر إال باإلحضار لم یعتبردرت بحیث ن
  .بالتهم البعیدة، وبحمایة الحمایة، ألن منعها حمایة لصورة االتفاق الممنوعة حمایة للذریعة

  ]ني وأسلفكالمشهور من مذهب مالك جواز أسلف[ـ  997 قاعدة
 یبیعه بمائة إلى شهر ثم یشتري منه المشهور من مذهب مالك جواز أسلفني وأسلفك كأن

 إذ ال یخرج أحدهما شیئا یرجع إلیه أكثر منه، ومنع عبد ، أو خمسین إلى شهریننقدابخمسین 
نها عند الشهرین خمسین الخمسین أسلفها لیأخذ ع* على التهم البعیدة كأن مخرج وهو الملك

الخالف فیما أدى : قلت. رط أن یسلفه اآلخر خمسین یأخذ عوضها عند تمام الشهر الثانيبش
یرجع إلى ما تقدم من ف ،ّإلى تسلفني وأسلفك وال یجوز الدخول علیه ابتداء ألنه سلف جر منفعة

 في موضعها **تعارض الحال والمآل، وقد أجازوا أشهد لي وأشهد لك للضرورة في نظائر أبنتها
  .وبین والغرقى، واألصل المنعكالمسل

  )2ن(أثبتها (*) ـ ) 2ن(مجرد (*) 
  ]ّبیوع اآلجال هل هو محرم لنفسه أو للذریعة إلى سلف جر منفعة؟[ـ  998 قاعدة
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 حكى الباجي في. ّمنع بیاعات األجل هل هو محرم لنفسه أو للذریعة إلى سلف جر منفعة
عتین أو الثانیة فقط في قیام السلعة، ذلك قولین وبنى علیها بعضهم الخالف في فسخ البی

والصحیح أن ذلك التهامهما على القصد إلى ذلك من أول إال أنا إن جعلنا هذا االتهام كالتحقیق 
   .ٕفسخنا البیعتین واال أزلنا موجبه ففسخنا الثانیة فقط

  ]هر واألصل والظا، والظاهرین، واألصلین، والبینتین،بین الدلیلینتعارض ال[ـ  999 قاعدة
، وأن تجمعوا بین األختین ،إال ما ملكت أیمانكمیقع التعارض بین الدلیلین نحو 

 األصل حیاته فتجب فطرته، واألصل براءة الذمة فال تجب، : نحو اآلبقوالبینتین، واألصلین
 كاختالف الزوجین في متاع البیت ولكل واحد منهما ید ظاهرة في الملك، وكشهادة :والظاهرین
 الظاهر صدقهما للعدالة والظاهر وهمهما لالنفراد، واألصل :لى الرؤیة في الصحوعدلین ع
 وبسبب ذلك یختلف العلماء، فإذا . كالمقبرة القدیمة األصل الطهارة والظاهر النجاسة:والظاهر

ٕفي جنس الثمن تعارض أصالن، وان أتیا بما یشبه تعارض ظاهران، وان اختلف المتبایعان  ٕ
   . تعارض أصل وظاهر، وهكذا فاعتبرهاختلفا في الخیار

  ]ّالمدعي من كان قوله على خالف أصل أو عرف أو ظاهر[ـ  1000 قاعدة
.  أو عرف أو ظاهرخالف أصلعلى ّالمدعي أبعد المتداعیین سببا، وهو من كان قوله 

  دعواه أحدها وقد یتساویان كالمتبایعین فاألصلّوالمدعى علیه أقربهما سببا، وهو من وافقت
ابن .  وهي مسموعة بعد الفوات اتفاقا، ومع القیام قوالنهكدعوى بقاء الملك والعرف كدعوى األشب

فإن ادعى شبها وأبعد صاحبه ینبغي أال یختلف أن القول قول من . وهما خالف في حال: بشیر
ّادعى الشبه وان ادعى اآلخر ما یمكن ویتغابن الناس به لم یلتفت إلى الشبه ٕ  ظاهر ما، والظاهر إّ

حال أو قرینة مقال، وبالجملة ما أفاد ظن الصدق ولیس كل طالب مدعیا وال كل مطلوب مدعى 
من عرف المدعي من المدعى :  هذه القاعدة تتخرج فروع الدعاوى، قال ابن المسیبىعلیه، فعل

  . علیه لم یلتبس علیه الحكم
  ]العقد هل یتعدد بدعوى الزیادة[ ـ 1001 قاعدة

  بدعوى الزیادة فیكون الذي یدعي البائع لیس هو الذي یعترف به المشتريالعقد هل یتعدد
أو ال .  فیتحالفان ویتفاسخان، هذا أصل مالك والشافعيّفیصیر كل واحد منهما مدعى علیه

الكیة وتفصیل الم. تتعدد؟، فالبائع مدعى علیه ألن المشتري یوافقه على العقد، هذا أصل النعمان
  .تیاالطراستحسان إال أن في ا

  ]توهم تناقض المذهبین والزیادة في الثمن والمثمون[ ـ 1002 قاعدة
زیادة طارئة على : قالت الشافعیة. الزیادة في الثمن والمثمون: قال. توهم تناقض المذهبین

والمانع أكل المال .  فوجب أال یكون مقابلها عوضا فال تصح بعد النفي، وقبله قوالنعقد قدیم
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الحنفیة زیادة على عقد فوجب أن یتغیر العقد بها إلى عقد آخر فتصح، وفیه بالباطل، وقالت 
  .بحث

  ]األصل بقاء الشيء لمن هو بیده إال بدلیل[ـ  1003 قاعدة
، فإذا  ألن األصل بقاء ما كان على ما كان،األصل بقاء الشيء لمن هو بیده إال بدلیل

اع في المثمون إال أن یبین بنحو البقل واللحم اختلفا في القبض فالقول قول البائع في الثمن والمبت
ولم یبن مما العادة فیه سرعة القبض، فإن القول قوله في دفع الثمن عند المالكیة، فإن قبض 

فقوالن لهم، ویأتي من الزمان ما ال یمكن المصیر إلیه أو ما ینكر مثله في ذلك البیع، فالقول 
ٕرجع في قبض المثمون إلى العادة، واذا اختلفا في قول المشتري في دفع الثمن عندهم أیضا، وی

انقضاء األجل وانقطاع الخیار فالقول قول مشترطه إال بقول أو فعل یدل على إسقاطه، فإن 
احتمل فاألصل البقاء، فإن اتهم على قصد اإلسقاط استظهر بالیمین على الخالف في أیمان 

  . التهم
  ...]المولى له والشفیعالمشترى مرابحة والمشترك و[ـ  1004 قاعدة

هل یحلون محل من . رك والمولى له والشفیعتاختلف المالكیة في المشترى مرابحة والمش
 حتى یثبت الفرق، أو إنما یعد أخذهم ابتداء معاملة، وعلیه لو وضع له وضیعة یأخذون من یده

  .هل یجبر على وضعها لهم أو ال؟ بخالف غیر المعتادة: معتادة
  ]إذا تعارض الثمن والنصیب فما المعتبر منهما[ـ  1005 قاعدة

 هي  كاثنین باعا سلعة مرابحة،إذا تعارض الثمن والنصیب فقد اختلفوا في المعتبر منهما
بینهما نصفین إال أن أحدهما اشترى بأكثر من اآلخر فقیل یقسمان على األنصباء كالمساومة 

   .أهو الثمن أو النصیب: البیعبمقصود الباتفاق، وقیل على أصل الشراء وهو خالف في 
  ]من مقاصد الشرع صون األموال على الناس[ـ  1006 قاعدة

َّفمن ثم نهي عن إضاعتها، وعن بیع الغرر، .  صون األموال على الناس*من مقاصد الشرع
ألن . ّفیجب كون المشترى معلوما إما بالرؤیة وهو األصل أو بالصفة وهو رخصة. والمجهول

ّر أو تتعسر، مع أن المقصود الصفات كما مرّالرؤیة قد تتعذ بلغ منها ما ٕوالذكر وان كان ال ی. ّ
ّتبلغه الرؤیة، لكنه یحصل الغالب، وال عبرة بالنادر مما ال تضبطه الصفة یمتنع بیعه علیها 

  .خشیة اإلضاعة المنهي عنها
  الشریعة(*) 
  ]ومنه اختلف فیهمن األعیان والمنافع ما یقبل العوض، ومنه ال، [ـ  1007 قاعدة

 إما لمنع الشرع كالخمر والغناء، أو ألنه غیر ، ومقابلهالمنافع ما یقبل العوضمن األعیان و
، ولذلك ال نوجب في الجنایة بالقبلة متقوم كالبرة ومناولة النعل أو لعدم اشتماله على مقصود ألبتة

إلمامة والضمان في الذمة ان واوما اختلف فیه كالزبل واآلذ. عوضا ولو كانت متقومة ألوجبنا



 188 

أن القبلة مقصودة  أال ترى  لكن المالكیة ألحقوها بما قبلها، یلیهإ وان كانت مقصودة للعقالءفهذه
  . المعاوضة حكم شرعي یتوقف على دلیل شرعي وقد انتفىأیضا، وألن صحتة

  ]المنتقل بالمیراث وما ال[ـ  1008 قاعدة
 یتعدى ضرره إلى الوارث من غیرها كالشفعة والخیار المنتقل بالمیراث األموال وحقوقها وما

وحد القذف والقصاص ألنه یرث المال، فیرث حقوقه، ویدفع العار عن نفسه، بخالف ما یتعلق 
  .بالبدن كالنكاح أو بالرأي كخیار األجنبي ألنه ال یرث البدن وال العقل

  ]من ملك ظاهر األرض هل یملك باطنها؟[ـ  1009 قاعدة
وهو المشهور، وعلیه .  أو ال؟ملك ظاهر األرض هل یملك باطنهاالكیة فیمن اختلف الم

الف المخلوقة فإنها تندرج في لفظ األرض، والزرع الظاهر ع الكامن بخرالحجارة المدفونة والز
  .فإنه ال یندرج كما لو بور الثمار

  390انظر الخطابي ص
  ]حكم األهویة حكم ما تحتها[ـ  1010 قاعدة

فهواء الوقف وقف فال یباع هواء المساجد لمن أراد غرز الخشبة .  حكم ما تحتهاحكم األهویة
، وبناء الهواء سقفا وبنیانا، ویمتنع إخراج الروشن في الهواء الذي یمتنع فیه االختصاص حولها

كالطرقات، إال أن المنع لنفي الضرر، وألن أصله موات فقبل اإلحیاء، فإن لم یضر جاز 
  .التصرف فیه

  

  هنالر
  

  ]هل من شرط الرهن رضا الراهن؟[ـ  1011 قاعدة
 ضمان المحتبسة بالثمن، قیل اختلف المالكیة هل من شرط الرهن رضا الراهن أو ال؟ وعلیهما

  .كضمان الرهان على الثاني، وقیل من البائع لألصل، وقیل من المشتري كالودیعة
  ]العلة في ضمان الرهن والعاریة[ـ  1012 قاعدة

ند أشهب وع. ضمان الرهن والعاریة عند ابن القاسم اإلتالف، فیسقط بقیام البینةالعلة في 
فال تسقط بالضمان " عاریة مضمونة مؤدات: "وضع الید غیر المؤتمنة لقوله في حدیث صفوان

   .فیهما عند ابن القاسم للتهمة، وعند أشهب باألصالة
  ]البدل خمسة أنواع[ـ  1013 قاعدة

 في المحل دل من الفعل في محله كمسح الجبیرة، ومن خواصه المساواةب: البدل خمسة أنواع
عند تعذره، وفي إال وفي مشروعیته كالجمعة، ومن خواصه أن البدل أفضل وال یرجع إلى األصل 
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بعض األحكام كالتیمم، وفي جمیعها كخصال الكفارة، وفي بعض األحوال كالعزم بدل من تعجیل 
 مطلقا، بل  وكثیر من المالكیة، فال یلزم قیام البدل مقام المبدل منهالصالة عند القاضي الباقالني

م مقامه أن الرهن جعل بدال من الشاهد فیقوفي الوجه الذي جعل بدال فیه، فال یتم قول المالكیة 
  .في الشهادة، إذ للخصم أن یقول إنما جعل بدال في التوثق خاصة

   ]هل الزیادة متناولة بالعقد؟[ـ  1014 قاعدة
، فقاال كل ما وقال مالك ومحمد إن العقد ال یتناولها ألبتة. الزیادة موجبة بالعقد: قال النعمان

وتقریبه أن . وقال یمنع. حدث في ید المشتري من ولد أو ثمرة أو أرش طرف ال یمنع الرد بالعیب
، إال أن أسماء المنفصل لیس بجزء عندهما ال حسا وال حكما فال یمنع الرد، وال یرد مع األصل

مالكا استحسن أن یرد معه ما كان من جنسه كالولد بخالف الثمرة، وعنده أنه جزء من المبیع 
بحسب التبعیة كما لو باع حامال، وكأنها فرع من أصل، فال یرد دونها عنده، وأصل براءتها بعد 

  .االنفصال عندهما
 في الملك دون هل یباع: ما لم یصادف عقدا وصادف في األصل ملكا[ـ  1015 قاعدة

  ]العقد؟
ما لم یصادف عقدا وصادف في األصل ملكا یباع في الملك دون العقد كزوائد : قال محمد

 ن الملك في العین مرهون، فإذا سرى إلى الزیادة المتولدة سرىوقال النعما.  المنفصلةّالرهن
  .بصفة الرهن

  ]ّال یشترط كون الرهن عینا[ـ  1016 قاعدة
ّفیصح رهن الدین ممن هو علیه ومن غیره. ن عینا عند مالكّال یشترط كون الره وقال . ّ

، فال یصح ، بید أن ابن شاس قال الرهن من احتباس العین وثیقة بالحق لیستوفي یشترط: محمد
قول الغزالي وثیقة دین  من الغریم فأوهم مثل أو من ثمن منافعها عند تعذر أخذهالحق من ثمنها 
ب فقال إعطاء وثیقة بحق إال أنه أوهم اشتراط القصد، وقد مر  ابن الحاج.دهفي عین وجو

  . الحق أو بعضه منه فیهالخالف في الرضا فاألولى ما یرجى قضاء
  ]الشیاع ال ینافي اإلقباض في باب الرهن[ـ  1017 قاعدة

راز بل یصح رهن  اإلفالرهن، فال یشترط في الشیاع عند مالك ومحمد ال ینافي اإلقباض
ال النعمان ینافي فیشترط فال یصح، واعترض بأنه أجاز هبة المشاع وال تلزم عنده المشاع، وق

    .إال باإلقباض
  ]أرض العراق وقف أم ملك، وعلیهما جواز رهنها وبیعها[ـ  1018 قاعدة

وقفها : أرض العراق من عبادان إلى الموصل طوال ومن القادسیة إلى حلوان عرضا قال محمد
  . تملكها عنوة، وقال ابن سریج هي ملك، وعلیهما جواز رهنها وبیعها بعدعمر على المسلمین

  ]أرض المغرب ومصر ـ عنوة أم صلح؟[ـ  1019 قاعدة
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والمشهور أن أرض .  عنوة والجبال صلح*فثالثها السهل. اختلف المالكیة في أرض المغرب
 له أنه كان یتصدق فثالثها وتأوال. ، وأنكر ابن القاسم وابن وهب وغیرهما على أشهبمصر عنوة

  .بأضعاف ذلك
  )2ن(التل (*) 
  ]ّال یشترط إمكان االستیفاء من الرهن ناجزا، بل عند األجل[ـ  1020 قاعدة

ل  ب،وهو األصح من قولي الشافعیة. ّال یشترط إمكان االستیفاء من الرهن ناجزا عند مالك
  .ها بیعت بعد بدو الصالحل بدو الصالح، فإن احتیج إلى بیععند األجل، فیصح رهن الثمار قب

  ]اختالف أحكام الشيء الواحد بالنسبة لدورانه بین أصول متفرقة[ ـ 1021 قاعدة
ال یشترط أن : ّقال الغزالي. قد تختلف أحكام الشيء الواحد بالنسبة لدورانه بین أصول متفرقة

 قوله في تغلیب یكون الرهن ملكا للراهن، فقد نص الشافعي على أنه لو استعار الرهن جاز وتردد
َواألولى أن یقال هو فیما یدور بین الراهن والمرتهن رهن محض، : قال. حقیقة الرهن والعاریة

وفیما بین المعیر والمستعیر عاریة، وفیما بین المعیر والمرتهن حكم الضمان أغلب، ویرجع فیه 
في غیر ملكه ویقدر ّما دام في ید الراهن وال یرجع بعد القبض على األصح ألنه ضمن له الدین 

ٕ كان الدین حاال، وان كان مؤجال ّعلى إجبار الراهن على فكه بأداء الدین ألنه معین في حقه إن
  . فقوالن

ّالرهن شاهد للمرتهن فیما یدعیه إلى مبلغ قیمته لحیازته له[ـ  1022 قاعدة ّ[  
ّالرهن عند مالك كشاهد للمرتهن فیما یدعیه إلى مبلغ قیمته أل ثیقة له إال أنه ال یشهد حازه ونه ّ

ال یشهد ما هلك في ضمان الراهن من الرهان وال ما ال على نفسه ال على ذمة الراهن، ولذلك إ
فات من الرهن غیر مضمون على المرتهن، كما ال یغاب علیه، وما قامت البینة على هالكه، 

یا ویوم قبضه إن كان تالفا، والمعتبر في القیمة یوم الحكم إن كان باق. وفي القائم بید أمین قوالن
  .]*وفیه خالف[، هذا هو المشهور

  )2ن(
  ]ُیضمن أم هو أمانة؟... الرهن[ـ  1023 قاعدة

توثیق محض وعند محمد . ّ الرهن توثیق فیه تعلیق الدین بالعین فیضمن:عند مالك والنعمان
  .فهو أمانة
  ]أم مغلوب؟... ّالرهن غالب لحق المرتهن[ـ  1024 قاعدة
في أحد ، وً موسراقال مالك إذا كان. تهن فینفذ عتقهّلك والنعمان الرهن غالب لحق المرعند ما

محل العتق هو بعینه محل عقد الرهن، :  مغلوب فیرد، والنكتة أن محمدا یقولقولي محمد
وجب الضمان كما لو قتل العبد بس والعتق بالملك فینفذ مالرهن یتعلق بالح: والنعمان یقول
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 ألن ** منه بأن یضمن إسقاط حق المرتهن في الجنس*آخر للراهن فإنه یقتصالمرهون عبدا 
  .ّالقصاص تعلق بالدم والرهن بالید وهو الفقه

  )2ن(الحبس (**) ـ ) 2ن(یقتضى (*) 
  ]هل دوام الحبس شرط في الرهن؟[ـ  1025 قاعدة

 علیهما رهن وبنى الشاشي.  وخالفهما محمد،ّعند مالك والنعمان دوام الحبس شرط في الرهن
المشاع وأن منفعة الرهن للراهن ال عضال كما یقول النعمان، ومالك یخالف في هذین الفرعین 

  .ویوافق في أصل القاعدة، فلینظر ذلك
  ]اإلسقاط  ال یفتقر إلى قبول، والنقل یفتقر[ـ  1026 قاعدة

فتقر إجماعا، كان والنقل ی. اإلسقاط بغیر نقل ال یفتقر إلى القبول إجماعا كالطالق والعتاق
هل هو إسقاط فال یفتقر : المالكیة في اإلبراءواختلف . بعوض كالبیع أو بغیر عوض كالهبة

لو قال وهبتك دیني علیك فقلت قبلت سقط : قال ابن یونس. ِأو نقل ملك فیفتقر. كالشافعي وأحمد
  .وقال أشهب یسقط إن لم یعلم. ٕواال بقي

  ]اإلمكاناستصحاب الملك بحسب [ـ  1027 قاعدة
مكان، فإذا اقتضى سبب نقله أو ك في عین فاألصل استصحابه بحسب اإلإذا ثبت المل

 جمعا  فال یترقى به إلى ما فوقه على أصح قولي المالكیة وأمكن قصره على أدنى الرتبهإسقاط
قول إن االضطرار ینقل الملك إلى المضطر، لكن األصح أال بین األصل والموجب، ولذلك ن

والوقف یقتضي اإلسقاط فیقتصر به على المنافع وتبقى الرقبة على . مجانا بل بالثمنیكون ذلك 
قال في الجواهر، وتأثیر الوقف . حتى یكون هو المخاطب بالزكاة في الثمار والماشیةملك ربها 

باإلتالف ّبطالن اختصاص المالك بالمنفعة ونقلها للموقوف وسلب أهلیة التصرف في الرقبة 
ثم قال محمد في . وقال محمد وأحمد یبطل ملك الواقف.  على ملك الواقف*ر والوقفوالنقل للغی

  . للموقوف كالهبة**وقال محمد. المشهور عنه ینتقل إلى اهللا عز وجل
  )2ن(ـ أحمد ) 2ن(النقل (*) 

  

  القسمة
  

  ]قد یمتنع القسم لحق اهللا أو لحق اآلدمي[ـ  1028 قاعدة
والربا في النسیئة بین . كالغرر في القرعة بین المختلفاتى یمتنع القسم تارة لحق اهللا تعال

ٕ، والتفاضل في النوع الواحد من العین، واضاعة المال في الیاقوت والدرة، وطورا لحق ّالطعامین
  .اآلدمي كالثوب والخشبة والدار اللصیقة والمصرعان، ولذلك یجوز بالتراضي
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  ]الشرط المفسد یجعل العقد فاسدا[ـ  1029 قاعدة
وعند .  نفس الشرطهالمفسد عندف.  المفسد یوجب وقوع العقود مستقر الفساد عند محمدالشرط

 قبل أن یتصل بالعقد النعمان وجود شيء من المشروط الذي ال یحتمله العقد، فإذا حذف المفسد
  .ّجاز، وقاله مالك في اشتراط السلف

  ]یع الفاسد بالقیمةالقبض أمر یتقرر به البیع، فیتقرر به الب[ـ  1030 قاعدة
الفاسد بالقیمة ألن األصل في كالهبة فیتقرر به البیع القبض عند النعمان أمر یتقرر به البیع 

ّ، فإذا لم یصح المسمى رجع إلى القیمة ألنها األصل والعدل هو المساواة. المعامالت العدل
 والنهي .ع إلى األصلٕعندهم، وانما التسمیة لقطع المنازعة فإذا وجدت على معنى غیر جائز رج

، أي هو من سببه كالربوي، عن العقد عندهم إما لمعنى في عینه كالمیتة أو في غیره، ویتصل به
  .فهذا یعود فساد المنهي عنه، أو ال یتصل كوقت النداء، فهذا ال یعود

  ]...تبرع ال ثمن... الزیادة التي ال تفید الزائد ملكا[ـ  1031 قاعدة
قد یثبت : وقال النعمان.  ال ثمند الزائد ملكا وال سالمة ملك تبرع عند محمدالزیادة التي ال تفی

فقال محمد الزیادة والحط بعد التزام العقد هبة وال . وصف الثمنیة للبائع من غیر مثمون یقابله
  .وقال النعمان یلحق. یلحق أصل العقد

  ] الفاسد فال ینتقل الملك بالبیعمشروعّالسبب الفاسد غیر [ـ  1032 قاعدة
ّالسبب الفاسد عند محمد غیر مشروع فال ینتقل الملك بالبیع الفاسد، ألن الفساد إلبطال 

وللمالكیة القوالن، وأصلهم أن النهي وعند النعمان مشروع فینتقل الملك بالبیع الفاسد، . األحكام
افعي، فال معنى ومعنى الفساد في العقد انتفاء ترتب أثره علیه كالش. یدل على الفساد إال بدلیل

  .والنعمان على أصله من أنه للصحة. للنقل
  ]نماء المشترك ال یجوز اشتراط الربح فیه[ـ  1033 قاعدة

، بل عند مالك ومحمد إن نماء المشترك كالنتاج والغلة فال یجوز اشتراط التفاوت في الربح
   .وزوقال النعمان كربح القراض فیج. یتقاسمان الربح على قدر رؤوس أموالهما

  ]الشركة تستدعي مشتركا فیه[ـ  1034 قاعدة
لم تصادف مشتركا فینتفي   فقال محمد شركة األبدان،الشركة تستدعي مشتركا فیه قطعا

النتفاء الزمها، وقال مالك والنعمان بل صادفت مشتركا وهو المنافع، والنكتة فیها أن محمد یقول 
.  فیشترط المال، وأن یكون الربح تابعا لهموجودأن محل الشركة المال ألن العمل غیر معلوم وال 

والنعمان یقول إنما تنعقد على محل الشركة، ألن خلط المالین قد یوجد دون عقد بخالف العمل 
  . اإلجارة والقراض ونحوهمایدل على جواز العقد على العمل

  ]درء المفاسد أهم من جلب المصالح[  ـ1035 قاعدة
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 إال بمنفصل، ومن ثم منع محمد شركة مراعاة جلب المصالحمراعاة درء المفاسد أهم من 
 أن المقصود األول والنكتة في هذا الباب. وعلى مالك ومحمد بیان ترجیح مصلحتها. المفاوضة

من الشركة أن یكون عملهما أفضل من عمل كل واحد منهما، وهذا إنما یوجد بأن ال یكون في 
 شركة الوجوه مطلقا، واألبدان في صنعتین أو صورتها غبن على أحدهما؛ ومن ثم منع مالك

ل كل واحد منهما في مال صاحبه فا للنعمان فیهما، وأن یكون بحیث یكون عم، خالموضعین
ل الغیر  مامیرال تتحرك تثه في مال نفسه، وهذا إنما یكون مع الخلط فإن دواعي النفوس لمكع

ومن ثم منع محمد شركة األبدان . لمقصود یخل بهذا ارفالتثمی.  مال النفسكما تتحرك إلى تثمیر
   .ألن المنافع ال تختلط وشركة المفاوضة

  ]الحكم المرتب على عادة ینتقل بانتقالها[ ـ 1036 قاعدة
قود في المعامالت نتقل بانتقالها إجماعا كما تختلف العكل حكم مرتب على عادة فإنه ی

ب المبیعات، فإن المعتبر في ذلك كله واأللفاظ في المتعارفات وصفات الكمال والنقص في عیو
  .العادة، فإذا تغیرت تغیر الحكم

  ]؟ یصح بیعههل لبن اآلدمیة مال[ ـ 1037 قاعدة
 فال وقال النعمان لیس بمال. لبن اآلدمیة مال یصح بیعه عند مالك ومحمد كلبن األنعام

بمال، ولذلك  ألنه جزء من آدمي، وأجزاء األصل تثبت على حكم األصل، واألصل لیس یصح
ٕقال إن األمة لیست بمال بأجزائها، إذ شعرها ال یباع، وانما مالیتها بحكم الرق، والرق ال یتعلق 

قالوا وكان القیاس یقتضي نجاسته وتحریمه ألنه من غیر مأكول ولكنه أحل . باألطراف واألجزاء
 بطهارته لعلة لضرورة التغذي كرامة أن یحصل الغذاء لألوالد من أجزاء األمهات، ثم حكم

  .غذي على العمومبه التالتغذیة، إذ ال یلیق بمحاسن الشرع الحكم بنجاسة ما 
  ]علة الحیاة[ ـ 1038 قاعدة

وقال . ، فالعبد مالك عند مالكأثرهدمیة وجواز التصرف على اإلطالق علة الملك الحیاة واآل
ٕطء والزكاة وغیرهما، وانما أسقطها وفائدته الو. العلة الجواز فال یملك، وللشافعي القوالن: النعمان

  .مالك لتسلط السید كالدین
  ]إسقاط المجهوالت جائز[ ـ 1039 قاعدة

، وعلیهما البیع بشرط  وهو أصل مالك خالفا للشافعيإسقاط المجهوالت جائز عند النعمان
    .حسان وغیره استبین ما ال یعلم من عیوب الرقیق، وتفریق المشهور البراءة، وللمالكیة القوالن

  ]كل تصرف یفتقر إلى اإلذن فإنه یفتقر إلى صریحه[ ـ 1040 قاعدة
 یتجر لم یكن  عبدهن فإنه یفتقر إلى صریحه، فإذا رأىكل تصرف یفتقر إلى اإلذ: قال محمد

سكوته إذنا، وكذلك المرتهن إذا رأى الراهن یتصرف، وعلى هذا أمر النكاح والبیع وحق الرد 
عن الفسخ،  ، وكذلك سكوت المعتقة بالسكوت، إنما تبطل بتأخیر الطلببالعیب والشفعة ال یبطل
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وأما سكوته عن ردع الدابة فإنما جعل التزاما للضمان، ألن علیه الردع وهو بیده، ویؤیده أن 
المأذون لو ترك التجارة وسكت السید لم یكن حجرا، مع أن الحجر أصل، وسبب ذلك أن 

وقال النعمان السكوت إذن، واختلف . البكر بالنص ال بالقیاسالسكوت تردد ال داللة له، وسكوت 
قال .  هو إقرار به أو ال؟، وهل هو إذن فیه أو ال؟قول ابن القاسم في السكوت على الشيء هل

وله علیه السالم في البكر إذنها صماتها، أن غیر البكر هر القولین، ألن قهذا أظو: ابن رشد
نكاح فیقاس علیه غیره إال أن یعلم بمستقر العادة في أمر أن بخالفها، وقد أجمعوا علیه في ال

وقد جعل أصحابنا السكوت : قال ابن أبي زید. یختلف فیه، فال  بهأحدا ال یسكت علیه إال راضیا
ّأن یقول قد راجعتك فتسكت ثم تدعي من الغد أن عدتها كانت انقضت، : كاإلقرار في أمور منها

ّیئا یعرف لغیره فباعه وهو یدعیه لنفسه واآلخر عالم ساكت ال ومنها من حاز ش. فال قول لها
عنده كذا اشهدوا أن لي : ومنها أن یأتي ببینة إلى رجل فیقول. ینكر بیعه، فذلك یقطع دعواه
  .وكذا، وهو ساكت، فذلك یلزمه

  ]اإلذن في التجارة توكیل في التصرف[ ـ 1041 قاعدة
، هذا قول ّع تصرف العبد لسیده كالوكیل والعاملاإلذن في التجارة توكیل في التصرف، ویق

وقال النعمان فك حجر الرق ویصیر متصرفا لنفسه كالمكاتب إال أنه غیر الزم . مالك ومحمد
ونكتة . وقال یتصرف مطلقا. لعدم العوض، فقاال المأذون له في نوع ال یتصرف في غیره

  .فقاال یتبعض، وقال ال. هل یتبعض اإلذن أو ال؟: الخالف
  ]اإلذن في التجارة ال یتناول الرقبة[  ـ1042 قاعدة

 ذن في التجارة ال یتناول الرقبة بل هو مقصور على الكسب فال تباع رقبة المأذوناإل: قاال
، كما ال تنكح *، وعلى األول ال یؤاجر نفسهال التجارةمهي من وبدین تجارته، وقال یتناولها، 

 ال أن التصرف في الرقبة یتضمن حجر األنكحة بخالف ولو: قال. نفسها، وعلى الثاني یؤاجر
  .منافع الرقبة

  )2ن(بنفسه (*) 
  

  الحوالة
  

  ]الحوالة تحویل الدین من ذمة إلى ذمة[ ـ 1043 قاعدة
، الحوالة عند مالك ومحمد تحویل الدین من ذمة إلى ذمة ولذلك جازت بالمسلم فیه

ن بدین وذمة بذمة، قال الشاشي وهذا غیر وعند النعمان تبدیل دی.  به ال یجوز*واالستبدال
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فقاال ال یعود . صحیح ألن تبدیل الدین بالدین ال یجوز، وألن اسم الحوالة للتحویل ال للتبدیل
  .وقال یعود. الدین إلى المحیل بموت المحال مفلسا وبجحوده

  )2ن(االستدالل (*) 
  ]الحوالة معاوضة مقبوضة[ ـ 1044 قاعدة

ٕ والمالء، واذا ضة مقبوضة، ولذلك سقطت من الجانبین مع قیام التكلیفالحوالة عندهما معاو
وعنده معاوضة غیر . لم یملك التغلیظ بالمطالبة وال التخفیف باإلبراء فقد انقطعت العالئق

  .مقبوضة، وهو أصل للمسألة قبلها أیضا
  

  الحمالة
  

  ]معنى كفالة الوجه[ ـ 1045 قاعدة
. تزام ما هو مضمون على األصل فیجوز ألنها تؤول إلى مال كفالة الوجه ال]*:قال النعمان[

وقال . متنع تجوز إال بما یثبت في الذمة، فتوقال محمد التزام غیر ما على األصل، والكفالة ال
  .مالك حمیل الوجه إن لم یأت به غرم حتى یشترط أال یغرم، وهو استحسان

  )2ن(*) (
  ]حكم ضمان الدین عن المیت[ ـ 1046 قاعدة

 على المفلس أیضا ، ویبقىند مالك ومحمد الدین باق على المیت فیصح ضمانه عنهع
  . من الصالة علیه، وعند النعمان ساقط فال یصح ضمانهكالحي المعسر، ولذلك امتنع النبي 

  ]قول المحجور علیه ال ینعقد سببا كإقراره بخالف فعله[ ـ 1047 قاعدة
 حتى قال القرافي لو ٕره بخالف فعله كاستیالده واتالفهال ینعقد قول المحجور علیه سببا كإقرا

قبل الهبة أو الصدقة لم یملكها بذلك، والفرق غلبة السالمة فیما شرع الحجر ألجله في الفعلیة 
ّ، وفي األقوى من النوعین قوالن، ألن ما تقدم یقتضي قوة الفعل وقوة الملك بالشراء دون القولیة

  . لبطالنه، فزواله یقتضي العكس، وفیه نظرعلى الملك باإلحیاء عند مالك
  ]الدین ما یتعلق بالذمة[ ـ 1048 قاعدة

ّكل معین من نوعه، والعین ما كان شخصا في یتعلق بالذمة وأمكن الخروج عنه بالدین ما 
  . غیرهنفسه، ال یوجد من نوعه

  

  اإلقرار
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  ]بعض آثار إقرار المریض[ ـ 1049 قاعدة

وجب، وقال النعمان ی. فیحاص مقر الصحةلمرض حجر اإلقرار اقال مالك ومحمد ال یوجب 
م علیه من األجانب حكى عبد الوهاب في إقراره لمن یتهو. فیقدم دین الصحة عند ضیق التركة

 أنه من الثلث، وبنى  إحداهما رده واألخرىكالصدیق المالطف والمریض یورث كاللة روایتین
  :خالفهم أیضا على قاعدة أخرى وهي

  ]اإلقرار إخبار أو إنشاء؟[ ـ 1050 قاعدة
وعنده إنشاء . إن اإلقرار عندهما إخبار أو محكوم له بحكمه فیستوي إقرار الصحة والمرض

إقراره لوارث فأبطله وصححاه وعلى القاعدتین معا ینبني . أو محكوم له بحكمه فیقدم دین الصحة
  .إال أن مالكا یشترط انتفاء التهمة

  ]المجهولة المقدار تفید زیادة على الموصوف كالمعلومةالصفة [ ـ 1051 قاعدة 
 لغة وشرعا * المقدار تفید زیادة على الموصوفّإن الصفة المجهولةعند مالك والنعمان 

وعند الشافعي واألبهري ال یقید . ّ، فإذا أقر بمال عظیم ثم فسره بتافه حقیر لم یقبلكالمعلومة
  .فیقبل

  )2ن(الوصف (*) 
  ]هل یتعلق بأدنى ما یقع علیه أو بأقصاه؟: لحكم المعلق بأمرا[ ـ 1052 قاعدة

، ثم  بأقصاههل یتعلق بأدنى ما یقع علیه أو. تقدم اختالف المالكیة في الحكم المعلق بأمر
فمن أقر بمال عظیم، فقیل ما یصدق علیه . اختلفوا هل ذلك في ذاته أو في اعتبار الشرع

    .زكاة، وقیل الدیةالوصف لغة، وقیل نصاب القطع، وقیل ال
   ]ُهل یرجع فیه إلى المقر أم إلى ظاهر لفظه؟: تفسیر اإلقرار[ ـ 1053 قاعدة

 لبراءة ذمته ّقال الشاشي أكثر ما بني علیه مسائل اإلقرار أنها ال تلزم المقر إال التعیین
دي ألف المتیقنة، وهم یلزمونه ما شهد به ظاهر لفظه، وعلیه لو أقر بمال عظیم أو قال له عن

 مذهب الشافعیة أنه یرجع في تفسیر األلف إلیه، وقال النعمان إذا عطف على األلف ودرهم، فإن
  .بشيء من الموزونات أو المكیالت أو المعدودات كان تفسیرا له

  ]اإلقرار بالنسب یتضمن اإلقرار بالمال، فإذا لم یثبت لم یثبت المال[ ـ 1054 قاعدة
 في ظاهر الحكم عند  فإذا لم یثبت لم یثبت المال،اإلقرار بالمالإقرار الوارث بالنسب یتضمن 

محمد، واختلف مذهبه في وجوب دفع المال فیما بینه وبین اهللا، والحق وجوبه كما ال یحل للمقر 
 وقال مالك والنعمان یوجب الشركة في المال، وال أدري كیف یثبت الفرع. له إذا كان المقر كاذبا

، ولیس قصده األول المال فیقدم على ظاهر لفظه *صل والمتضمنوالضمن مع انتفاء األ
  .أال تراه لو أقر ببنوة ابن من أبیه لم یعتبر. اإلقرار
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  )2ن(التضمن (*) 
  ]اإلقرار لیس من الخصومة[ ـ 1055 قاعدة

وعند النعمان . عند مالك ومحمد أن اإلقرار لیس من الخصومة فال یستفاد من التوكیل علیها
  .فادمنها فیست

  

  الوكالة
  ]هل تصح الوكالة من غیر رضا الخصم؟[ ـ 1056 قاعدة

المال  *صال، فهو كاالستنابة في إی الحق بلسان الوكیل*صال في إیالتوكیل عندهما استنابة
وعنده نقل الحق فال یصح بغیر . فیصح من الخصومة من غیر رضى الخصمبید الوكیل، 

  .المحالرضاء األقدر كالحوالة ال تصح إال برضا 
  )2ن(اتصال (*) 
  ]اإلقرار البسیط والمركب[ ـ 1057 قاعدة

ّاإلقرار بسیط وهو ما أضر بالمقر خاصة  إجماعا  له عندي كذا فیسمع من البر والفاجر مثل،ّ
ومركب وهو ما . وله لفالن عند فالن كذاقغیره خاصة كأو ب.  بوازع الطبع عن وازع الشرعاكتفاء

ي وعند فالن كذا فیسمع في نفسه فإن لم یمكن االنفصال مثل عبدي أضر به وبغیره نحو له عند
 ، فیبطل دعوى العتق ویصح البیع،الذي بعته كنت أعتقته، فعند انتفاء التهمة یقبل في حق نفسه

أما ما تمحض للضرر بالغیر فإن عاد بالنفع إلى المقر فهو . وجود ما یبطل اإلقرار جملةوعند 
   .  فظهر الفرق بین اإلقرار والدعوى والشهادةٕالدعوى، واال فهو شهادة،

  ]إقراران أم إقرار واحد؟: اإلقرار المركب[ ـ 1058 قاعدة
 بالنسب، ثبت ّان، فإذا أقر الوارث الذي یحوز المالاإلقرار بالمركب عند مالك والنعمان إقرار

  .وعند محمد إقرار واحد فیتالزمان. المال وكان شاهدا بالنسب
  ]حكم إقرار بعض الورثة بدین على المیت[ ـ 1059 قاعدة

إقرار بعض الورثة بدین على المیت قال النعمان إقرار على نفسه بما في یده فیلزمه جمیع 
وقال مالك ومحمد إقرار على المیت شائع في التركة فیلزمه . أو االرتفاع بالكلیة عنه الدین منه

  .ومذهب النعمان أصح. بقدر حصته، وفي المذهبین خالف
  ]إقرار الوارث الذي یحوز المال بنسب[ ـ 1060 قاعدة

 فیثبت النسب والمیراث، وقال إقرار خالفة:  قال محمد*إقرار الوارث الذي یحوز المال بنسب
  .مالك والنعمان شهادة فال یثبت النسب ویثبت المیراث

  )2ن(بنفسه (*) 
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  ]ال یلزم المقر إال الیقین[ ـ 1061 قاعدة
ّفإذا أقر بألف مطلق في یوم ثم أقر. م المقر إال الیقینال یلز: قال محمد به في یوم آخر لم  ّ

وقال النعمان یلزمه ألفان إن كان في مجلسین، وخالفاه .  واحد، ألن التكرار محتملألفیلزمه إال 
  .صاحباه

  ]المطلقات هل تتقید بالعرف؟[ ـ 1062 قاعدة
، ن الفاحش وال بالعرض وال بالنسیئةیل بالغبفال یبیع الوك. ید بالعرفالمطلقات عند مالك تتق

تعویل على اللفظ لا: وقال. ، وخالفه النعمان فیها، وفي األصلووافقه محمد في هذه المسائل
  .قال بعضهم وما كان أحسن بهذا لو طرده لكنه ناقض. فیتقید إطالقه كألفاظ الشرع

  

  التفلیس
  

  ]الثمن معقود علیه أم معقود به؟[ ـ 1063 قاعدة
 الثمن عند مالك ومحمد معقود علیه، فإذا تعذر انفسخ العقد، فإذا أفلس فوجد عین شیئه

   .عنده، فهو أحق به، وعند النعمان معقود به فهو أسوة الغرماء، والنظر له، والخبر لهما
َهل المدعى كالثابت في طریق الحكم؟[ ـ 1064 قاعدة ّ[  

 وألن یق الحكم فیصح الصلح على اإلنكارّعند مالك والنعمان، إن المدعي كالثابت في طر
ّوقال محمد لیس كالثابت فیكون المدعي قد أخذ ماال بغیر حق وال عن . فیه ضربا من الصدقة

  .عوض
  ]تأثیر اشتراط ما یوجبه العقد، في الفساد[ ـ 1065 قاعدة

 في لهما یوجبه العقد في الفساد، واستقرئ تأثیره من قواشتراط  في تأثیر اختلف المالكیة
  . ٕوان باع سلعة بنصف دینار إلى أجل واشترط أن یأخذ به إذا حل األجل دراهم لم یجز: المدونة
  :والقاعدة المعروفة له في المدونة أنه: قلت

  ]إلى األفعال ال إلى األقوال) هنا(ینظر [  ـ1066 قاعدة
ا السمسار إذا كانت ، ولذلك تلغى الدراهم التي یذكره*إنما ینظر إلى األفعال ال إلى األقوال

وأما المسألة المتقدمة فوجهها أن جزء الدینار عنده ذهب . ط لذلكاالعادة أن البیع بالدنانیر واشتر
فال تتعین الدراهم قبل الحكم إلمكان أن یضرب ذلك الجزء كما في زماننا فیتفق علیه، فالبیع 

یس من شرط ما یوجبه ٕعلیه معلوم وعلى صرفه مجهول، وان عین الدراهم فصرف مستأخر فل
وبهذا یقع الجواب عمن قال كیف تحكمون بجعل النقد في الشورة وتمتع الزوج . الحكم مطلقا

  : والقاعدة.بذلك مع الزوجة، وهو لو شرط ذلك لم یصح
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  )2ن(إنما ینظر إلى األقوال ال إلى األفعال (*) 
  ]...الغالب مقدم على األصلالعرف كالشرط، و[  ـ 1067 قاعدة
لو كان : ومن ثم قال عبد الحمید وغیره. والغالب مقدم على األصل، لعرف كالشرط أن ا

ّالغالب التعامل على الفساد لكان القول قول مدعیه كما وقع لسحنون في المغارسة، وقیدوا بذلك 
قوله في المدونة أن القول قول مدعي الصحة كما نزلوه على أن االختالف في ذلك ال یؤدي إلى 

قال . ّفي زیادة الثمن ونقصانه، فإن أدى فحكمه حكم االختالف في قدر الثمناالختالف 
قال المتأخرون كل معنى یؤدي إلى االختالف في الثمن فحكمه حكم االختالف فیه : َالمازري
   .، وشرط الرهن الحمیل والخیاركاألجل

ؤخذ إذا تعارض األصل والغالب، هل ی:  قاعدة األصل والغالب178انظر الخطابي ص
  باألصل أو الغالب؟

  ]هل یجري مجرى العروض؟. ّالطعام في العیب واالستحقاق[ ـ 1068 قاعدة
 وهو  العروض أو ال؟ یجري مجرىهل. ّاختلف المالكیة في الطعام في العیب واالستحقاق

  .قول ابن القاسم، ألن بعضه یحمل عن بعض
  )الف في حال، أو في شهادةهذا خ( ]اختالف الحال یوجب اختالف المقال[ ـ 1069 قاعدة

ویعبرون عنه بأن یقولوا هذا خالف في . اختالف الحال عند المالكیة یوجب اختالف المقال
 كما إذا استحق نصف الطعام فقیل للمشتري رد ما بقي والتمسك بخالف ،شهادةفي حال أو 

یها بخالف العروض، وقیل لیس له رد كالعروض، فاألول شهد عنده الحال بأن الجملة مرغب ف
قال ابن . والثاني شهد عنده بأن الطعام كالعروض یتساوى فیه شراء النصف والجملة. البعض

  .ناس واختالف أعراضهم باألزمان والبالدلإلى مقاصد اوحكم الفقیه في هذا أن ینظر : بشیر
  

  الجوائح
  ]الجوائح ما ال یستطاع دفعه[ ـ 1070 قاعدة

ٕئحة ما ال یستطاع دفعه، وان علم به كالجیش بخالف الجا: روى ابن القاسم في المدونة
وقال مطرف وابن . دونة وابن القاسم فیها أن السارق جائحةموقاله ابن نافع في ال ّالسارق

 من السماء من عفن أو برد أو عطش أو فساد بحر أو برد الماجشون الجائحة ما أصاب الثمرة
بجائحة ومقتضاه أن الجیش لیس بجائحة أو بكسر الشجر، وأما ما كان من صنع آدمي فلیس 

  .بخالف روایة ابن القاسم في المدونة
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  الشفعة
  ]؟سبب الضرربهل وجبت الشفعة لنفس البیع أو [ـ  1071 قاعدة

، فإذا باع اختلف المالكیة في الشفعة هل وجبت لنفس البیع أو لسبب ما یدركه من الضرر 
  . زال الضرردٕلى الشفعة، وان قلنا بالثاني فقما یستشفع به وقلنا باألول فقد تقرر ملكه ع

  ]؟، فیشفع المهرهل منافع البضع متقومة[ـ  1072 قاعدة
ال تتقوم إال على عاقد أو : وقال النعمان. منافع البضع متقومة عند مالك ومحمد فیشفع المهر

  . واحد منهما*متلف بحكم العقد ولیس الشفیع
  )2ن(التشفیع (*) 
هل الشفعة فائدة الملك أو []لشفعة على األنصباء أم على الرؤوس؟هل ا[ـ  1073 قاعدة

  ]حكمه؟
وعند النعمان . ّن الشفعة فائدة الملك فتقدر بقدره فتكون على األنصباءوالشافعي إعند مالك 

  . والحكم ال یتكثر بتكثر الغلة، فهي على الرؤوس، وروي مثله عنهما،حكم الملك
  ]الحكمة من الشفعة[ـ  1074 قاعدة

 المحوج إلى إفراد المرافق، إن شرع الشفعة لدفع ضرر خاص، فقیل إنه مؤنة االنقسامعندهما 
. فقاال ال شفعة للجار. وعن بعض المالكیة المخالطة، وعنه لدفع ضرر عام وهو سد الجوار

  .وقال له الشفعة
  ]العقد بعد لزومه ال یقبل تغیر االنقسام[ـ  1075 قاعدة

 ما حط عن المشتري بعد  فال یلحق الشفیع،لزومه ال یقبل تغیر االنقسامالعقد بعد : قال محمد
  .*وقال النعمان یقبل فیثبت الحط. لزوم البیع
  )2ن(الحكم (*) 
  ]ُبناء المحق ال یهدم[ـ  1076 قاعدة
 بین أن یترك ّ بل یخیر، الشفیع على المشتري مجانا عندهماهدم فال ینقضُحق ال یمبناء ال

.  وبین أن ینقضه ویزن ما بین قیمته قائما وقیمته مقلوعا،قائما ویزن قیمته كذلكالبناء والغرس 
  .الهدم والقلع مجانا]* یملك[وعنده 

  )2ن(*) (
  

  جاراتاإل
  143 ص2 ـ نسخة161 ص1نسخة
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  ]مستلزم لمصلحته عند العقد، وغیر مستلزم: العقود قسمان[  ـ1077 قاعدة

عقد، فشرعه على اللزوم، تحصیال للمصلحة، وترتیبا مستلزم لمصلحته عند ال: العقود قسمان
وغیر مستلزم، فشرعه على الجواز نفیا . وهو األصل كالبیع واإلجارة والهبة. للمسبب على السبب

فإن . له، كالقراض* للضرر عن المتعاقدین، ألنه قد تظهر أمارة فال یكلف ما یضره، وال یجلي
َوالجعالة فقدال .  العامل، بل قد یضیع رأس المالالمقصود الربح، وقد ال یحصل، فیضیع تعب

  .والوكالة وسائر العقود الجائزة. یرد اآلبق
  )1ن(وال یجبر له (*) 
  ]الشرع ال یعتبر من المقاصد إال ما تعلق به غرض صحیح[ ـ 1078 قاعدة

ال یعتبر الشرع من المقاصد إال ما تعلق به غرض صحیح من جلب مصلحة أو درء مفسدة، 
ك ال یسمع الحاكم الدعوى في األشیاء التافهة الحقیرة، وال یمكن المستأجر ونحوه من قلع ما ولذل

ومقتضى هذه القاعدة أنه إذا عین صاعا من صبة وباعه أنه ال یتعین، . ال قیمة له بعد القلع
ٕوان قالت المالكیة بتعیینه، وال العین لذاتها، وان اختلفوا فیه ٕ.  

  ] بیعه جازت إجارتهكل ما جاز[ ـ 1079 قاعدة
وفي مختصر ابن أبي . اإلجارة مبنیة على البیع، فكل ما جاز بیعه جازت إجارته، وبالعكس

. واعترض بافتراقهما في بعض األحكام، ولذلك بوب لها. زید اإلجارة كالبیع فیما یحل ویحرم
  .وأجیب بأن موقع التشبیه ما ذكر ونحوه

  ] ما هو معتبر فیها بخالف أدلتهایشترط في األسباب حضور[ ـ 1080 قاعدة
فمن ثم اشترط ذلك في اإلنشاء . یشترط في األسباب حضور ما هو معتبر فیها بخالف أدلتها

دون اإلقرار، وألنه دلیل تقدم سبب االستحقاق، فیحمل على أن سبب ما هو معتبر فیه قد تقدم 
نقود حمل على الغالب، ألن ولذلك قال العلماء إذا باع بدینار في بلد . على الوجه الشرعي

ّالتصرف محمول على الغالب، ولو أقر بدین لم یتعین الغالب، إذ لعل السبب وقع في بلد آخر  ّ
ومقتضى هذه : قال القرافي. وفي زمان یكون فیه الغالب غیر هذه السكة، ویرجع إلى تفسیره
ّأقر له، فإن حصل الشك في القاعدة أن تشترط المقارنة فیما إذا أوصى لجنین، والتقدم فیما إذا 

  .تقدم الجنین لم یلزم باإلقرار؛ ألن المحل القابل شرط، والشك في الشرط یمنع المشروط
  . اإلذن العادي أو الشرعي یتنزل منزلة القولي[  ـ1081 قاعدة

  ]ُهل یكافأعلیه؟...                  كل من عمل عمال أو أوصل نفعا إلى غیره
شرعي یتنزل عند المالكیة منزلة القولي، فكل من عمل لغیره عمال أو  اإلذن العادي أو ال

أوصل إلیه نفعا من مال أو غیره بأمره أو بغیر أمره، وجب على الفاعل أو المفعول له أو فیه أو 
ٕواال فعلیه مثل ذلك المال، وأجرة المثل في ذلك . لم یجب، فإن كان متبرعا فال یرجع بشيء
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أو من المال الذي البد له من . ال التي البد له من االستئجار علیهاالعمل إن كان من األعم
ّفأما إن كان ذلك من األعمال التي یلیها بیده أو بعبده أو كان من المال الذي یسقط مثله . إنفاقه

: وقال بعضهم. هكذا نصوا علیه. عنه فال شيء علیه، والقول قول العامل أو المنفق أنه لم یتبرع
  : فهذه ثالثة قواعد.  رجع بهمن قام بواجب

  ]لسان الحال یتنزل منزلة المقال[  ـ1082 قاعدة
  . لسان الحال یتنزل منزلة لسان المقال عند المالكیة خالفا لألئمة: األولى
  ] االستحسان آفة النصوص... األصل فیمن لم یؤذن له نفي التبرع[  ـ1083 قاعدة
وقد قالوا فیمن . لتبرع عندهم، كمن أمر إنفاقاإن األصل فیمن لم یؤذن له نفي ا: الثانیة

ّأحضر اآلبق قبل أن یجعل فیه ربه شیئا، إن كان ممن شأنه التكسب بطلب اإلباق فله أجرة مثله  ّ
ّبقدر تعبه وسفره، وان لم یكن ممن نصب نفسه لذلك فلیس له إال النفقة وعن ابن الماجشون . ٕ

وهللا . واالستحسان آفة النصوص واألصول. طالقفلیس له شيء، وهذا یوجب تقییدا في ذلك اإل
من استحسن فقد شرع؛ فأما من قال االستحسان تسعة أعشار العلم، وقول : در محمد إذ یقول

أصبغ االستحسان عماد الدین، وقل ما یكون العریق في القیاس إال مخالفا للسنة، فإن لم یكن 
ن، فیعتبرونها بقرائنها وعلى حسب أحوال معناه أن ذلك في الوقائع التي تعرض للقضاة والمفتی

ًأصحابنا من أن یجعل الحكم والفتیا عاما في فرض تلك النازلة مع إهمال قرائنها، فال وجه له، 
ٕكما أن هذا قد ال یجد الحاكم والمفتي مندوحة، وان جرى بما هو حكمه على خالف النص أو 

ضا، ولذلك قیل االستحسان شيء یقدح في القاعدة، فإن تناوله قول الشافعي أمر یصح إطالقه أی
  . نفس المجتهد تعسر العبارة عنه

  ]من قام بواجب رجع به عندهم[  ـ1084 قاعدة
  .وفي غیره قوالن لهم. أن من قام بواجب رجع به عندهم: الثالثة
َمنافع المستأجر مبقاة على حقیقة العدم[ـ  1085 قاعدة َ[  

دم عند مالك والنعمان، فال تجب األجرة بالعقد بالعقد َر مبقاة على حقیقة العَمنافع المستأج
ًمعجلة بل جزءا بجزء إال بشرط أو عادة، فإن مورد اإلجارة المنفعة، وال تملك إال شیئا فشیئا على 

وعند محمد . ترتیب الوجود، ألنها لعدمها حال العقد فال یملكها رب الرقبة حینئذ، فال تملك علیه
ٕ مملوكة للزوم المعاوضة علیها، فتملك األجرة بالعقد، واال اقتضى بطالن مقدرة الوجود عند العقد

  .اإلجارة من حیث القیاس، إذ العقد ال یرد إال على مملوك معین مقدور على تسلیمه، وقد فقدت
  ]من ملك المنفعة فله المعاوضة علیها وأخذ عوضها[ـ  1086 قاعدة

ومن ملك أن ینتفع فلیس له المعاوضة . هامن ملك المنفعة فله المعاوضة علیها وأخذ عوض
: قال القرافي. وانظر المكان في الحمام. كسكنى المدرسة والرباط والجلوس في المسجد والطریق
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ّومن ثم لم تجز قبالة المدارس إذا عدم الساكن ألنها إنما جعلت للسُّكنى ال للغلة كالمسجد  َّ
  .للصالة

  ]اإلجارة معاوضة محضة[ ـ 1087 قاعدة
مأخذ النظر في تعجیل األجرة وجملة مسائل اإلجارة أن الفقهاء اتفقوا أن اإلجارة : قال الغزالي 

واختلفوا هل موردها عین الدار . معاوضة محضة، وأنها من عقود األموال، وتثبت فیها خواصها
:  بالعقدٕواذا ملكت. ٕواذا كانت المنفعة فهل تملك بالعقد أو یتراخى ملكها إلى الوجود. أو المنفعة

. ِفهل ملكها ملك األعیان على تقدیر الوجود فیها، أو ملك الدیون على تقدیر التزامها في الذمة
ّوما من مقام إال وقد مر علیه فریق من . فهذه المرتب األربعة هي مطارح النظر في المسألة

ّوهي إما أن تسقط ّثم اختار أن المورد الدار النتفاء شرائط العقد على المنفعة كما مر . العلماء
واألول باطل ألنه لو أجر دارا ثم اشتراها وسلمها، لم یجز لعدم الملك والقدرة . أصال أو إلى بدل

على التسلیم حالة العقد؛ فدل على أنها سقطت  إلى خلف أقیم مقامها، وهو ملك الدار والقدرة 
بأسباب المعاني فتتنزل منزلة على تسلیمها، ألنها مبلغ المنافع وسبب وجودها، واألحكام قد تناط 

أعیانها، ولذلك ارتبط حكم الكفر واإلیمان باللسان مع اإلعراض عن القبل، ألن اتباع المعاني 
وكذلك اعتبار الملك والقدرة . ٕوان كانت هي المطلوبة عسیر، فنیطت الحكام باألسباب الظاهرة

 وغیر المخلوق معدوم، فأقیمت في المنافع عسیر، ألن المخلوق منها ال یبقى حتى یعقد علیه،
  .الدار مقامها لضرورة تجوز العقد

  ]؟هل إطالق اإلذن یتناول عمل المثل[ ـ 1088 قاعدة
وعند .  عند مالك ومحمد إطالق اإلذن یتناول عمل المثل، فإن حدث عنه نقص فال ضمان

  .ّالنعمان یتناول العمل السالم فیضمن ما حدث بعمله
  ]تابعة لألوصاف المختلفة في النفاسة والخساسةالمالیة [ـ  1089 قاعدة

جارة مع ة والخساسة، فال یصح البیع وال اإلالمالیة تابعة لألوصاف المختلفة الرتب في النفاس
ویتنزل في الغائب والسَّلم كل وصف على أدنى . والنكاح رخصة لتتمیم مكارم الخالق. جهلها

  .لخصامرتبة لعدم انضباط مراتب الزیادة فیؤدي إلى ا
  ] مع التحریم، ویتهافت مع انتفاء المنفعةالملك إذن شرعي، فیتناقض[ـ  1090 قاعدة

 كان لذاته أو ى ما مع التحریم، ویتهافت مع انتفاء المنفعة، سوالملك إذن شرعي، فیتناقض
  .لتعلق حق سابق ثابت به

  ]العقود ال تنفسخ بموت العاقد[ ـ 1091 قاعدة
ٕعاقد عند مالك ومحمد، وانما تنفسخ بموت المعقود علیه، بشرط كونه العقود ال تنفسخ بموت ال

  .وقال النعمان تنفسخ بموت العاقد أیضا. معینا عند مالك
  ]إذا تأكدت أسباب الفساد في المستثنى بطلت حقیقته[ـ  1092 قاعدة
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 لم ٕإذا تأكدت أسباب الفساد في المستثنى بطلت حقیقته، فرد إلى صحیح أصله، وان لم تتأكد
یبطل، فیعتبر هذا مدار الفرق بین ما یرد من القراض والمساقاة الفاسدین إلى إجارة المثل، وما 

  .یرد إلى قراض المثل أو مساقاته، وهو مشهور أقوال المالكیة فیهما
  )]في باب القراض(؟...هل القسمة من العمل[ ـ 1093 قاعدة

 المال قبلها، فهل یستقر ملك العامل ّاختلف المالكیة في كون القسمة من العمل، فإذا نض
  .وهذا على أن ملك الربح بالتمام. قوالن. على الربح أو ال؟

  ]فقیل بظهور الربح، وقیل بتمام العمل؟: بماذا یملك العامل[ ـ 1094 قاعدة
اختلفوا بماذا یملك العامل، فقیل بظهور الربح، وقیل بتمام العمل، كالشافعیة، ألنه لو طرأ ما 

، ألنه مشروط *وقیل الملك به مترقب. ه لم یكن شریكا بقدر ما كان له منه في الباقيیذهب ب
وعلیه عتق . وقالت الشافعیة ألنه أنهى العمل. ّبالعاقبة، ألن المالك لو أتلف المال لزمه الربح

  .العامل لمن قیمته بقدر نصیبه
  )1ن(متوقف (*) 
  ]اإلمام؟إحیاء الموات هل یفتقر إلى إذن [  ـ1095 قاعدة

الموات عند الشافعي على أصل اإلباحة كالحطب والحشیش، فال یفتقر إحیاؤه إلى إذن 
القریب بحیث یتشاح فیه : وقال مالك. وعند النعمان في حمایة اإلمام فیفتقر إلى إذنه. اإلمام

فأصله أصل الشافعي إال أنه خالفه لعارض توقع . یفتقر، والمنقطع عن العمران ال یفتقر
  .ومة في القریب استحساناالخص
  

  عطایاال
  146، ص2  ـ نسخة164، ص1نسخة

  
  ]هل القسمة من تمام القبض، فتصح هبة المشاع؟[ ـ 1096 قاعدة

وعند النعمان من . القسمة عند مالك ومحمد لیست من تمام القبض، فتصح هبة المشاع
  ]*.قسمةال[تمامه فیما لیس معاوضة، فال تصح، ألنها ال تتم إال بالقبض بعد 

  2زیادة من ن(*) 
  ]الوقف معدول به عن القیاس تحصیال للقربة[ ـ 1097 قاعدة

وهو تصدق . وعنده جار على القیاس.  عن القیاس تحصیال للقربةهالوقف عندهما معدول ب
فالقوم . وقد وافق على تحبیس المساجد والقناطر والمقابر: قال ابن العربي. بمعدوم على معدوم

  .سنة ونقض القیاسبین مخالفة ال
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  ]حكم الرجوع في الهبة[ ـ 1098 قاعدة
. وعنده الرجوع، والمحرمیة مانعة. عندهما أن األصل في الهبة نفي الرجوع، والولد مخصوص

  .وقال یرجع. فقاال ال یرجع في هبة األجنبي
  ]وقف المساجد إسقاط إجماعا[ ـ 1099 قاعدة

  .ٕنقل واسقاط: وفي غیرها قوالن. وقف المساجد إسقاط إجماعا
  

  الضمان
ّالحكم على الشيء بالرد والقبول فرع عن كونه معقوال[ ـ 1100 قاعدة ّ...[  

ّالحكم على الشيء بالرد والقبول فرع عن كونه معقوال وهذا الباب مداره على معرفة الذمة كما . ّ
  .  البیوع على الملك، فیجب تقدیم معرفتهامدار

ر في المكلف، قابل لاللتزام واإللزام، وشرط ثبوته انتفاء الذمة معنى شرعي مقد: قال القرافي
  .الحجر

  ...]یرجع في المقاصد بالمقاصد دون الوسائل[ ـ 1101 قاعدة
 یرجع في المقاصد بالمقاصد دون الوسائل فإذا طرح بشيء للهول، شارك أهله :قالت المالكیة

ولتبتغوا من ر، لقوله تعالى فقط من لم یطرح لهم في مال التجارة، ألنه مقصود لركوب البح
وقال العراقیون في المركب كسحنون، وما فیه للتجارة وغیرها، ألن المقصود سالمة . فضله

  .الجمیع
  ]ّإزالة السبب المهلك ال یوجب الشركة، بل فعل المنجي[ ـ 1102 قاعدة

یضمن، فإن فاعل الضرر شأنه أن . ّإزالة السبب المهلك ال یوجب الشركة بل فعل المنجي
ِّوفاعل النفع محصل، فناسب أن یكون له ما فعل أو بعضه. فإذا زال ضرره ناسب أال یضمن ُ .  

  

  ضمانال
  ...]التعدي على األموال سبعة أقسام[ ـ 1103 قاعدة

ًقال ابن الحاجب وهو أخذ المال عدونا قهرا : الغصب] 1: [التعدي على األموال سبعة أقسام
قال وهو كل فعل یقصد به أخذ : والحرابة] 2. [هیة بسلب أخرىمن غیر حرابة، وفیه تعریف ما

وهي أخذ المال المحترم أو : واالختالس والسرقة] 4[،]3. [المال على وجه تتعذر االستغاثة عادة
قال : والخیانة واإلدالل والحجر] 7[،]6[،]5. [الحر الصغیر خفیة من حرز من غیر شبهة ملك
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یأكل :  فقال ابن عباسأو صدیقكموأما قوله تعالى :  قلت.ابن رشد وهي مجمع على تحریمها
  . ًمن بیت صدیقه في ولیمة أو غیرها إذا كان الطعام حاضرا غیر محرز، وقیل غیر ذلك

  ]یجب االستصحاب بحسب اإلمكان[  ـ1104 قاعدة
ّیجب االستصحاب بحسب اإلمكان على األصح، ألنه كالجمع، فإذا أكل المضطر مال الغیر 

 ألن مقتضى الضرورة إباحة األكل والدفاع علیه ال بسقوط القیمة، ألن البقاء ال یتوقف ضمن،
ولو اختلط زیتك بزیته لسقط ملكك على التعیین وصار شریكا لك بما یسمى زیتا في . علیه

ونظائره كثیرة، وهو . المختلط، ولیس له نقلك لغیر المختلط استصحابا لذلك بحسب اإلمكان
  . مد خالفا لبعض المالكیةمذهب مالك ومح

  ]معنى الخراج بالضمان[ ـ 1105 قاعدة
معنى الخراج بالضمان عند المالكیة بتوقعه، فالغاصب إنما یضمن على تقدیر التلف، وهذا 

  .التقدیر لم یحصل مع أخذ الغلة، فاستحقاقها یكون بتوقع الضمان ال بنفسه
  ]التحریمالعقوبة تعتمد المفسدة دون [ ـ 1مكرر 1105 قاعدة

ََّفمن ثم عوقب . العقوبة تعتمد المفسدة دون التحریم تحقیقا لالستصالح وتهذیبا لألخالق
َأحد الحنفي على النبیذ توقع مفسدة السكر وأقبل شهادته: وقال الشافعي. الصبیان والبهائم ُ ّ وأما . ُّ

ُّقول مالك أحد وأرد فبناء على أن التقلید في شرب النبیذ ال یصح، لكون ه على خالف األصل ُّ
ُوالقاعدة كما قال أشهب باإلعادة من صلى خلف من ال یرى الوضوء من القبلة. والقیاس َّ.  

  ]الغصب إثبات الید العادیة على مال الغیر[  ـ2 مكرر1105 قاعدة
الغصب إثبات الید العادیة على مال الغیر، فزوائد المغصوب الحادثة في ید :  قال محمد

  .فهي عنده أمانة. إثبات الید مع إزالة ید الغیر: ال النعمانوق. الغاصب مضمونة
  ...]َحكم المكره على ما أكره علیه من قول أو فعل[ ـ 1106 قاعدة

اإلكراه یمنع المؤاخذة باألقوال اتفاقا، وال یمنع فیما هو حق لآلدمي من :  قال صاحب البیان
اإلكراه : وقال غیره. األظهر أنه ال یمنعاألفعال اتفاقا، وفیما هو حق هللا تعالى منها خالف، و

َیصیر قول المكره كالعدم دون فعله لو أكره على فعل ما حلف علیه : ومن ثم قال ابن أبي زید. َ
ألن الفعلة األولى لم تندرج في الیمین، فالثانیة هي : قال القرافي. ثم أتاه بعد ذلك مختارا حنث

  . األولى في الحقیقة
  ] والخطأ في ضمان الممیز ـ غیر المسلط ـ للمتلفات، سواءالعمد[  ـ1107 قاعدة

العمد والخطأ في ضمان الممیز غیر المسلط للمتلفات سواء إجماعا، أعني في تعلق أصل 
الضمان بالذمة، وال یضمن غیر الممیز المال على األصح من قولي المالكیة، والدیة على 

ُم من هذا األصل ألنهم مثابون والخلق إلیهم َواستثني الحكا. العاقلة على األصح من قولیهما
ُمحتاجون، ولو ضمنوا لزهد الناس في الوالیات فتضرر الخلق، وأهل التأویل من البغاة استئالفا 
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. لهم مع عذرهم كي ما یرجعوا إلى الحق، بخالف نفوذ أحكامهم وأحكام حكامهم وأخذهم للزكاة
  .وللمالكیة في هذه الثالثة قوالن

  ]ّالمباشرة مقدمة على السبب[ ـ 1108 قاعدة
ّالمباشرة مقدمة على السبب ما لم یكن معمدة له كقتل المكره، فیعتبران على أصح قولي  ّ
المالكیة، أو تكون المباشرة لیست بعدوان كطرحه مع سبع في مكان ضیق، فیعتبر السبب فقط، 

ٕوالمباشرة ما یعد في العادة علة الفعل من غیر واسطة، وان  ْ َ ّ ُّ والسبب ما . لم یكن كذلك كالجراحُ
ّشهد أنه ال یكفي في ذلك مما له فیه مدخل ظاهر كالحفر وتقدیم الطعام المسموم ّ .  

  ]ضمان المنافع یعتمد تلفها تحت ید من علیه البدل[  ـ1109 قاعدة
ومنافع البضع ال تدخل تحت الید، فیكون . ضمان المنافع یعتمد تلفها تحت ید من علیه البدل

ٕوانما یتأكد . ولهذا نقول إن البدل في استئجار الحر ال یتأكد بالثمن. نه باإلتالف كبدن الحرضما
ُالمراعى في قبض المنافع : وقال النعمان. هذا مذهب مالك ومحمد. باالستیفاء واختیاره للفعل

  .وعلیهما تقرر المهر بالخلوة أم ال. واألعیان التمكن منه
  ]ب بالضمان أم بالوفاءیجالتملیك هل [ ـ 1110 قاعدة

التملیك عند مالك والنعمان یجب بالضمان، فإذا جنى على العبد جنایة توجب كمال القیمة 
وعند محمد بالوفاء، فلو لم یبق من القیمة إال درهم لكان . ّفإنه یغرمها للسید، ویكون العبد له

وقد اتفق في : ل ابن العربيقا. ًالعبد والقیمة للسید معا، ألن أصل الضمان عدوان فال یتملك به
ّأكثر مسائل العدوان أن أصل مالك والنعمان وانتزع عنها محمد، وهو أسد مرمى وأصح منجى، 
ًكمن غصب عبدا فأبق، فحكم الحاكم به بالضمان، فإن مالكا والنعمان یقوالن یملك الغاصب 

  .  العبد بذلك، ومحمد یقول ال یملك
  ]د إال باالنتفاع أم هي في حكم الوجود؟هل المنافع ال توج[  ـ1111 قاعدة

المنافع عند مالك والنعمان ال توجد إال باالنتفاع، وعند محمد هي في حكم الوجود، فإذا عطل 
  .الدار المغصوبة فقاال ال یضمن الكراء، وقال یضمن

ُّهل المعول في تمول أهل الذمة على اعتقادهم أم على حكم الشرع؟[ ـ 1112 قاعدة ّ[  
ّك والنعمان أن المعول في تمول أهل الذمة على اعتقادهم، فتضمن خمورهم عند مال ّ

واتفق مالك ومحمد أنهم ال یقروا من . وعند محمد على حكم الشرع فال. وخنازیرهم باإلتالف
. ٕاألنكحة على ما هو فاسد عندهم إال أن یكون صحیحا عندنا، وان كان على العكس في الصحة

ٕقاتلناهم وان أدى إلى تلف نفوسنا * ذا خرج اللصوص على أهل الذمةإ: قال ابن عقیل الحنبلي
اإلسالم إنما یقاتلون على ** في حمایتها، وال یضمن ما أتلفنا منها، هذا محال، فقال فآخر

  .مخافة الطریق في األموال ال في الطریق
  )2ن(على خمر أهل الذمة (*) 
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  ولعله فخر اإلسالم) 2ن(هكذا في (**) 
  ]إذن المأذون له شرعا أن یأذن ـ مسقط للضمان[  ـ1113 قاعدة

إذن المأذون له شرعا أن یأذن مسقط الضمان بخالف انفراد أحد اإلذنیین وانتفائهما، فإذا 
ٕواال ثبت كفاتح الباب، واذن المحجور فیه في بعض الصور . اجتمعا سقط الضمان كالمودع ٕ

  .خالفا للمالكیة
  ] جنایات العبیداألصل انتفاء ضمان[ ـ 1114 قاعدة

ّاألصل انتفاء ضمان جنایات العبید، ألن العبد یقصد الفساد فتؤخذ رقبته فیتضرر السید، وهو 
لكن جاءت به السنة فوجب . وال تزر وازرة وزر أخرىوال یتألم العبد وهو قد جنى، . لم یجن
  .التسلیم

ًحكم القابض بإذن من له اإلذن شرعا[ ـ 1115 قاعدة ُ ْ َُ ِ[...  
ًابض بإذن من له اإلذن شرعاالق ُ ُْ َ ٌلحق نفسه ضامن إال في عاریة ما ال یغاب علیه وما : ِ َ ِّ ِ

ٌولحق غیره أمین. عرف هالكه على مشهور مذهب مالك ِّ َ ِ ِولحق نفسه وغیره إن قویت شائبة . َ َ ِّ َ ِ َ
ٕوان . ّمرإال حامل الطعام عند المالكیة للتهمة كما . ٌاألمانة كاللقطة والقراض واإلجارة فأمین

ٕقویت الشائبة األخرى فضامن، كالرهن، فإنه عند المالكیة كالعاریة، واال فقوالن ّ ٌ .  
  ]هل المغلب في اللقطة معنى االكتساب أم معنى االحتساب؟[ ـ 1116 قاعدة

المغلب عند مالك ومحمد في اللقطة معنى االكتساب، فتحل للغني بعد قضاء واجب 
ال یضمنها بترك اإلشهاد ألن : ولذلك قاال. حتساب فال تحلوعند النعمان معنى اال. التعریف

ومعنى االكتساب أنه تسبب . یضمن: وقال. أسباب االكتساب ال یفتقر إلیه، كالشراء واالنتهاب
  . بالحفظ والتعریف إلى األكل

  ]هل عقد الودیعة ینفسخ بالخالف الفعلي والقولي أو بالقول فقط؟[ ـ 1117 قاعدة
وعند النعمان . د الودیعة ینفسخ بالخالف الفعلي كما ینفسخ بالخالف القوليعند محمد أن عق

وقال . َّإذا تعدى ثم عاد إلى الوفاء ال یبرأ: فقال محمد. ال ینفسخ إال بالقولي وهو الجحود
  .وللمالكیة تفصیل استحساني. یبرأ: النعمان

  ]بماذا ینفسخ عقد الودیعة؟[ ـ 1118 قاعدة
وقال مالك ومحمد ینفسخ . الودیعة عقد ال ینفسخ إال بما انعقد به: سألةقال النعمان في الم

  . بالمخالفة
  ]ّكل واحد مؤتمن على ما یدعیه فیما في یده[ ـ 1119 قاعدة

ّوأن المصدق . ّاألصل أن كل أحد مؤتمن على ما یدعیه فیما في یده، وعلى المخالف الدلیل
لو تنازع الزوجان رداء فقال هو لها : طالبقال صاحب تهذیب ال. في الشيء مصدق في بعضه

ّله بقدر كتانه ولها بقدر عملها، إلنه لو ادعاه صدق: إال الكتان فأنا اشتریته، قال أصبغ ّ.  



 209 

  ]هل الطحن استهالك؟[ ـ 1120* قاعدة
  .وعنده استهالك فیملك. الطحن عندهما لیس باستهالك، فال یملك الغاصب به

  )1ن(هذه القاعدة ال توجد في (*) 
  ]ّالتعدي ینقل المتعدى علیه للذمة بالقیمة[ ـ 1121 قاعدة

ّ التعدي ینقل المتعدى علیه للذمة بالقیمة عند مالك، فیكون له، ألن القیمة للمتعدى علیه، فال 
َفإذا وجد الدابة المصالح علیها في التعدي فال تكون له. یجمع له بین العوض والمعوض َ ُ .

ل فصالحوه بدنانیر على أن ال یشاركهم بعد إن عرفوا ما یلزمهم في بخالف من طرح متاعه للهو
  .ٕالقضاء، ثم خرج بعد الطرح، فإنه له، وینتقض الصلح، وان نقض نصفه انتقض نصفه

  ]حقیقة الغصب[ ـ 1122 قاعدة
وعلیهما اختلفوا في كون الغاصب . وضع الید العادیة، وقیل رفع الید المستحقة:  قیل الغصب

  . غاصبا أو المن الغاصب
  ]الغصب استیالء على مال الغیر بعدوان[ ـ 1123 قاعدة

وعنده إثبات . الغصب عند مالك ومحمد االستیالء على مال الغیر بعدوان فیجري في العقار
  .ید عادیة بالنقل عن ید محقة فال یتصور فیه

  ]المنافع تضمن باإلتالف المجرد[ ـ 1124 قاعدة
  .وعنده ال فال. الف المجرد، فیجتمع المهر والحد في اإلكراهالمنافع عندهما تضمن باإلت

ٌالمنافع متقومة في نفسها[ ـ 1125 قاعدة َ ََُّ َ ُ[  
ٌالمنافع عند مالك ومحمد متقومة في نفسها كاألعیان، فیضمن منافع المغصوب َ ُ وقال . َََُّ

 فأوجبه من غیر وناقض في جعل االبن،. ّال یتقوم إال عن عقد أو شبهة، فال تضمن : النعمان
  .عقد وال شبهة

  ]ّما أتلفه غیر الممیز جبار[ ـ 1126 قاعدة
ّأصل مالك أن ما أتلفه غیر الممیز جبار ًإال أن ینصبه غیره سببا، أو یتعین علیه حفظه . ّ ّ

ًّوفي غیره إذا كان مكلفا . وأن ما سلط علیه من له التصرف من لیس بمكلف هدر. فیكون ضامنا
ّنظر لقوة السبب ُفاإلیداع عند . ًّ بالتكلیف والمباشرة بعدم اإلذن المعتبر، كما لو لم یكن مكلفاّ

ٌالصبي تضییع وتسلیط عند مالك والنعمان فال ضمان َوأشهر قولي محمد أن ال حكم لإلیداع . ٌ ْ َ ُ
  .بالضمان
  ]ُینفك الزجر عن الجبر كالحدود[ ـ 1127 قاعدة

. ّویجتمعان كالكفارة. ن الزجر كضمان المجنونُ ینفك الزجر عن الجبر كالحدود، والجبر ع
  .ُّفكل واحد منهما أعم من اآلخر من وجه

  ]فعل العدوان ال یكون طریقا إلى الملك[  ـ1128 قاعدة
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فال . عند مالك ومحمد أن فعل العدوان ال یكون طریقا إلى الملك بتفصیل في مذهب مالك
  .وعند النعمان یكون، فینقطع. ّینقطع حق الملك بالبناء على الساحة المغصوبة

  ]حكم البناء على الساحة المغصوبة[ ـ 1129 قاعدة
. وعنده تصیر وصفا للبناء. ّ الساحة عندهما ال تنقطع باإلدخال من حكم العینیة إلى الوصفیة

  .وعلیهما الفرع المتقدم
  ]...حكم الجبر في ضمان العدوان[ ـ 1130 قاعدة

. مان العدوانات یقع بملك المتعدي ال بملك المتعدى علیهإن الجبرانات في ض]* عند مالك [
وعند النعمان قد یقع بملك المتعدى علیه إذا كان سببا . فنقصان األم بالوالدة ال یجبر بالولد

ّوفي المدونة أنه یجبر النقص الحادث في الرد بالعیب. فیجبر. الزیادة والنقصان واحد وللمالكیة . ّ
  . قوالن

  ) 2ن(ال یوجد في (*) 
  ]شرعت الجوابر لجبر ما فات من مصالح الحقوق، والزواجر لدرء المفاسد[ ـ 1131 قاعدة

َّفمن ثم لم یشترط فیها من . ٕشرعت الجوابر لجبر ما فات من مصالح الحقوق، وان لم تجب
واختلف . ّوالزواجر لدرء المفاسد كما مر. حیث ذلك علم وال عمد وال ذكر وال تكلیف إال لمنفصل

إذ لیس . ومذهب مالك اشتراطها، فهي جوابر. وعلیه النیة. الكفارات أهي زواجر أم جوابرفي 
  .ًالتقرب إلى اهللا تعالى زجرا

  ]اإلكراه وقوع التصرف على خالف االختیار[ ـ 1132 قاعدة
َالمقصود من اإلكراه وقوع التصرف على خالف الداعیة واالختیار، وأن المكره یصیر كاآللة  ّ َّ

فمتى ُألجئ لشيء بالخوف على غیره . ، وتصیر داعیة الفعل غیر منسوبة إلیه، بل للمكرهِللمكره
ّوان لم یقصده المكره له، عد إكراها فیه، وال یشترط اإلكراه على غیر الذي یقضى بانقطاعه عند  ٕ

. ٕمالك خالفا للشافعي في قوله البد أن یلزمه على الطالق أو غیره من األسباب واال فال یسقط
  .  ل اإلكراه مسقط العتبار األسباب مطلقاب

  ...]خاصیة اإلجبار إسقاط اإلثم باإلكراه على الفعل المحظور[ ـ 1133 قاعدة
خاصیة اإلجبار إسقاط اإلثم باإلكراه على الفعل المحظور إذا لم یبح الفعل باالختیار على 

 فعل یصلح أن یكون المكره كل: وقال النعمان. المختار من مذهب مالك ومحمد، فیقاد من القاتل
  .فیه آلة للمكره، فاإلكراه علیه یمنع ثبوت حكمه في حق المكره فال یقاد

  

  قضاءال
  150 ص2 ـ نسخة169 ص1نسخة



 211 

  
  ]ضروریة وحاجیة وتتمیمیة:  مراتبثالثودرء المفاسد المصالح الشرعیة [ ـ 1134 قاعدة

ورة كنفقة المرء على نفسه في محل الضر: تقرر في األصول أن المصالح الشرعیة ثالث
وتتمیمیة كنفقته على والدیه . وحاجیة كنفقته على زوجه. وسائر أسباب حفظ الكلیات الخمسة

وكذلك درء المفسدة یتنزل . ّواألولى مقدمة على الثانیة، والثانیة على الثالثة، عند التعارض. وولده
م یكن في البلد عدول قال ابن أبي زید فالعدالة في الشاهد ضروریة، فإن ل. على المقامات الثالثة

وفي الوصي حاجیة على . وكذلك القضاة وغیرهم من الحكام على األصح. تقبل شهادة أمثلهم
َّومن ثم لم تشترط في اإلقرار . وفي الولي تتمیمیة لنیابة وازع القرابة عنها. الخالف في اشتراطها

  . إجماعا لكونه على خالف وازع الطبیعي
  ]الفتیا إخبار عن حكم اهللا عز وجل[ ـ 1135 قاعدة

َّوالحكم إنشاء له، فهو كالنائب، فمن ثم ال . الفتیا إخبار عن حكم اهللا عز وجل، فهو كالمترجم
تلزم الفتیا من ال یعتقدها كاإلمام الشافعي یثبت عنده الهالل بواحد ویبرح به فال یلزم المالكي 

  .قیل الحكم هو الثبوت فیما غیر أو قطعومن ثم . الصوم بذلك، ویلزمه الحكم مطلقا
  ]القضاء إخبار أم إنشاء[  ـ1136 قاعدة

وعند النعمان إنشاء حكم . القضاء عند مالك ومحمد إمضاء، فینفذ في الظاهر دون الباطن
  .وهي مسألة سخیفة من سقطات أهل العراق: قال ابن العربي. فینفذ فیهما
  ]ُم اإلقرارُشرط القضاء بالبینة عد[ ـ 1137 قاعدة

ّشرط القضاء بالبینة عندهما عدم اإلقرار بدلیل الساكت فیقضى على الغائب ُ وعنده وجود . ُ
  .اإلنكار فال یقضى علیه

َالیمین عندهما حجة المدعى علیه أم حق المدعي؟[ ـ 1138 قاعدة َّ ّ[  
َالیمین عندهما حجة المدعى علیه، وثمرتها قطع الخصومة، فمنعها یبقي الخصومة َّ ، فال ّ

ّوعنده الیمین حق المدعي، وهي حلف من المدعى، فمنعها یوجب القضاء في . یقضى بالنكول
  .المال

  ]الیمین لإلثبات أم للنفي[ ـ 1139 قاعدة
وعنده ال تصلح إال للنفي، فال یقضى . الیمین عندهما مصلح لإلثبات، فیقضى بها مع الشاهد

  .بها معه
  ]لخارج یصیر في مثل حال الخارجذو الید بعد بینة ا[ ـ 1140 قاعدة

واستحقاق . ذو الید بعد بینة الخارج یصیر في مثل حال الخارج، ألنها صارت مستحقة للزوال
وعنده أن الملك له والید له، ولم ینظر إلى استحقاق . الزوال له حكم الزوال، فتسمع بینته عندهما

  .الزوال فلم یسمعها إال في النتاج وما ال یتكرر
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  ]ُال ینقض قضاء القاضي إال في أربعة مواضع[  ـ1141 قاعدة
إذا خالف اإلجماع أو القواعد أو القیاس : نقض قضاء القاضي إال في أربعة مواضعُال ی

ّومن ثم حد مالك الحنفي في النبیذ ورد شهادته لتضافر النص والقیاس . الجلي أو النص الصریح ّ َّ
ولهذا قال الباجي لعل هذا . فیه التقلید باألحرىوما ینقض فیه القضاء ال یصح . على تحریمه

ّفي غیر المجتهد، أما العالم فال یحد إال أن یسكر ّوحده الشافعي لدرء المفسدة التي ال تستلزم . ّ
ِدرء المفسدة یوجب األدب ال كحد، وقد شرب النبیذ وكیع : قلت. ََِالتحریم، وقبله لعدم المعصیة

  .دهم أحد من أهل األخبارومن هو أكبر منه وأصغر، ولم یر
  ]ّإذا تعلق حق بحكم الغریب في الدعوى[ ـ 1142 قاعدة

ّإذا تعلق حق بحكم الغریب في الدعوى، فهل یمكن من سببه أو یعتبر ظاهر الدعوى؟ ّ .
  .للمالكیة فیه قوالن

  ]ما یفتقر إلى إذن الحكام وما ال[ ـ 1143 قاعدة
وكل ما ال یختص بهم فال یفتقر إلى . م كالحدودُّكل ما یختص بالحكم فإنه یفتقر إلى إذنه

وقد یتردد أمر بینهما فیختلف فیما یغلب علیه شبهه . إذنهم كتغییر المنكر على القول الصحیح
لیس لها ذلك ألنه : وقال محققوهم. قال بعض المالكیة لزوجه قتله. كمنكر الطالق یطأ. منها

لها قتله في المدافعة : وأقول. ا، فیفتقر إلى اإلذنقبل الوطئ ال یجوز قتله، وبعده إنما یقتل حد
  .كاللص ولیس لها قتله للوطء، كما لو وطئها أجنبي وهي نائمة

  ]درء المفسدة مشروط بأن ال یؤدي إلى مثلها أو أعظم[ ـ 1144 قاعدة
ً، إما وجوبا فباتفاق، واما جوازا فقا*درء المفسدة مشروط بأن ال یؤدي إلى مثلها أو أعظم ّ ٕ ل َّ

یجوز إن تعرض بنفسه في تغییر المنكر إعالء لكلمة الحق المبذول فیها النفوس : النعمان
  **.بالجهاد، وهو نظر إلى ترجیح المصلحة، فالقاعدة اتفاق

  )2ن(أو لمعظم (*) 
  )2ن. (ترجیح المصلحة بالقاعدة(**) 
  ]تحدث للناس أقضیة بقدر ما أحدثوا من فجور[  ـ1145 قاعدة

: وزاد عز الدین. تحدث للناس أقضیة بقدر ما أحدثوا من الفجور: بد العزیزقال عمر بن ع
قال وهي على القوانین األول، . وأحكام بقدر ما یحدثون من السیاسات والمعامالت واالحتیاطات

  .ّغیر أن األسباب تجددت، ولم تكن فیما سلف، یقول فإذا وجدت وجب اعتبارها
  ...]ن اعتماد الحزر والتخمینیمتنع في حكم الدی[ ـ 1146 قاعدة

ٕومن ثم منع الحكم بالنجوم والفأل، وان كان . یمتنع في حكم الدین اعتماد الحزر والتخمین َّ
ٕوان كانت الفراسة من صفات . یعجبه الحسن منه علیه السالم، وكذلك الزجر والرمل والفراسة

ٕكم بذلك وان وافق الحق لفساد نقض الحُوی. إن في ذلك آلیة للمتوسمینالمؤمنین، وفي التنزیل 
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ٕذلك، وان استحسن أن یكون ذكیا فطنا بحیث ال لوكره المالكیة أن یكون القاضي داهیة . مبناه
لمالكیة في اإلماء الذلك، واستثناها الشافعي للخبر عموما، و** ومنع النعمان القیافة. یخدع

  .هذا هو المشهور عندهم من ثالثة األقوال في مذهبهم. خصوصا
  )2ن(القافة (*)  

  ]نشأ عن أمارة شرعیة ال یعتبر شرعایالظن الذي ال [ ـ 1147 قاعدة
ٕنشأ عن أمارة شرعیة ال یعتبر شرعا، وان كانت النفس أسكن إلیه من الناشئ یالظن الذي ال 

  .عن األمارة الشرعیة كشهادة ألف من الرهبان یدفع ما وجب بشاهد ویمین
  ]بس؟لماذا یقع الح[ ـ 1148 قاعدة

ّوللصحو . ولإلباق سنة لحفظ المال. لغیب المجني علیه حفظا لمحل القصاص: الحبس یكون
ولالمتناع من دفع الحق ألجأ إلیه من . وللنكول بعد شهادة عدل بالطالق سنة. حفظا لمحل الحد

وللتعزیر والردع عن . والستواء العسر والیسر. إال ما دمت علیه قائماقول اهللا تعالى جده 
ولالمتناع من التصرف الواجب الذي ال تدخله النیابة، كمن أسلم عن أختین . المعاصي والمفاسد

ولالمتناع من حقوق اهللا تعالى التي . وامتنع من تعیین إحداهما، أو أقر بشيء وامتنع من تعیینه
والستبراء حال المحبوس، . ال تدخله النیابة، كاالمتناع من صوم رمضان، وقیل كالصالة

  .لمتهم، والمحبوس ألجله، كالمدمي حتى یموت لو یبرأكا
  ...]ضابط الشهادة والروایة[ ـ 1149 قاعدة

ٕالخبر المعتبر في حق الغیر شرعا إن كان متعلقه خاصا مطلقا فهو شهادة اتفاقا؛ وان كان 
: مالكقال . ٕواال اختلف لوجود الشائبتین وتغلیب إحداهما كالهالل. ًعاما مطلقا فهو روایة إجماعا

. ِّوكالمقوم والترجمان والقائف والطبیب والبیطار وقایس الجرح ونحوهم. روایة: وقال محمد. شهادة
شهادة، لكون القضاء بهم على : وقال بعضهم. خبر، لنصبهم للناس عموما: قال بعض المالكیة

َّمعین ّذر قبل قولهم، أما العدالة فعلى الوجهین معا إال أن تتعذر فیهم فیعتبر األشبه، فإن تع. ُ
فالعموم ضابط الروایة، . حتى قال بعضهم یقبل منهم الفاسق والكافر، ولو واحدا إن لم یوجد غیره

  .والخصوص ضابط الشهادة، والترجیح موجب االحتمال
  ]ُّأن یحفظ ما ورد في السنة أنه كبیرة: ضابط الكبائر[ ـ 1150 قاعدة

ه كبیرة، فیلحق به ما ساواه أو زاد علیه في ضابط الكبائر أن یحفظ ما ورد في السُّنة أن
ویعتبر الشيء بما هو أقرب إلیه، فإن تعدد فبأقلها مفسدة، فإن . المفسدة دون ما نقص عنه

ّوقیل كل ما توعد اهللا علیه أو أوجب فیه عقوبة خاصة فهو . تساوت نسبته إلى الجمیع فبأقله
  .هوالمسمیات أكبرها، ویلحق بذلك ما في معنا. كبیرة

  ]أثر الكبیرة وتكرار الصغیرة[ ـ 1151 قاعدة
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قال قوم ینظر ما حصل بمالبسة الكبیرة من عدم الوثوق بصاحبها، فمتى حصل من تكرار 
الصغیرة مع البقاء علیها ما یوجب مثل ذلك أو أكثر فهو اإلصرار الذي یلحق الصغیرة بالكبیرة، 

. ّها كاف في الردام علیها أو اعتقاد العودة إلیوالمق. وقیل ال صغیرة مع اإلصرار. ٕواال فال یقدح
  .ل فیعتبر باألوجه األولأما المباح المخ

ّالدعوى طلب معین، أو ما في ذمة معین[ ـ 1152 قاعدة َّ ُ[...  
ّالدعوى الصحیحة طلب معین، أو ما في ذمة معین، أو ما یترتب علیه نفع معتبر، ال تكذبه  َّ ُ

فترتب لها حوز نفسها، والوارث أنه مات مسلما أو كافرا، فیرتب العادة، كدعوى المرأة الطالق، 
  .له المیراث
  ...]ضابط المروءة[  ـ1153 قاعدة

ٕلق یرى أن من تخلق به ال یحافظ معه دینه، وان لم یكن في نفسه ُالمروءة االرتفاع عن كل خ ّ ّ
ءة أن ال یأتي ما لمروالضابط ل: وقال ابن العربي. ال دین لمن ال مروءة له: فقد قیل. جرحة

ًاحدا في الناس، بل لكل صنف ما یبخسه عن مرتبته عند أهل الفضل، ولیس ذلك ویعتذر منه، م
  .، فالمعتبر في العدالة أن یكون الشاهد محافظا على مروءة مثلهمروءته

  ...]معنى العدالة شرعا[ ـ 1154 قاعدة
ِلتقوى والمروءة لیس معها بدعة، العدالة محافظة دینیة تحمل على مالزمة ا: قال ابن الحاجب

ِوتتحقق باجتناب الكبائر وترك اإلصرار على الصغائر، وبعض الصغائر، یعني صغائر الخسیة، 
  .ِوبعض المباح، یعني ما نقص من مروءة المثل، كما فسرهما بعد

ّالشهادة إخبار بموجب الحكم على معین[ ـ 1155 قاعدة ِ[  
ّلحكم على معین، والتعیین مظنة العداوة التي قد تخفى ِ لما كانت الشهادة إخبار بموجب ا

ِاشترط العدد تبعیدا لها بخالف الروایة لعمومها، وبعد تهمة ظاهر العدالة على جمیع األمة ْ ُ .
خاصم األنصاري الزبیر في شراج الحرة، فهذا ال : ولذلك ال تعمل شهادة في الخصوص، كقوله

  .وانظر قصة سعید وأروى. قصود غیرهألن الم. یقوم شهادة للزبیر بملك ذلك
  ]...أقسام التهمة[ ـ 1156 قاعدة

التهمة إما قریبة فتعتبر، أو بعیدة فال تعتبر، كشهادة رجل من القوم، أو متوسطة فقوالن، 
َّكشهادة األخ، ومن ثم اشترط المشهور التبریز ألنه عنده مرجح للنفي َّ َّ.  

  ]ت بین البیناأسباب الترجیح[  ـ1157 قاعدة
وقوة الحجة، . زیادة العدالة في الشاهد وفي المزكي، للمالكیة قوالن: مدارك الترجیح

وزیادة . والید. وفي العدد قوالن. والیمین عند أشهب خالفا البن القاسم. كالشاهدین على الشاهد
. وفي هذه خالف للمالكیة. واستصحاب الغالب أو الحال. التاریخ، أو االطالع، كحوز الرهن

  .تفصیل على اإلجمال والنظر فیه قبل زیادة العدالةوال
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  ]الفشو یقوم مقام العدالة في مواضع[ ـ 1158 قاعدة
فمن شرط الفشو في شهادة المرأة . الفشو یقوم عند المالكیة مقام العدالة في الرضاع وغیره

  .بالرضاع لم یشترط العدالة، ومن لم یشترطه اشترطها
  ...]ةمقومات الشهاد[ ـ 1159 قاعدة

الشهادة عند مالك ومحمد كرامة تثبت توقیر الشهود، فال تثبت إال بنهایة الفضیلة، وهي 
فالرق الذي هو أثر الكفر یمنعها خالفا ألحمد، والفسق الذي . اإلسالم والحریة والتكلیف والعدالة

ع الشهادة وعند النعمان والیة، والكفر ال یسلب الوالیة على الكافر، فال یمن. هو جنسه یسلبها
  . علیه

  ]ما ضاق شيء إال اتسع[ ـ 1160 قاعدة
: ما في العباداتـ إ یص عند عسر التحرزما ضاق شيء إال اتسع، یرید الترخ: قال محمد

 أو في العادات كتولیة األشبه عند تعذر المستحق .كما عفي عنه من النجاسات واألحداث
  . اة وغیرهبسلشهادة، ونشر أحكام المظالم والحونصبه ل

َّ ألن الدلیل ؛إن شغر الزمان على اإلمام انتقلت أحكامه إلى أعلم الناس: قال أبو المعالي
خص اإلمام لدفع الهرج، فإذا تعذر انتقلت إلى األعلم دفعا للمفسدة بحسب . یقتضي االستواء

  . اإلمكان
  .وهذا بالمالكیة وأهل المصالح المرسلة أولى، بل هو وجه مذهبهم: قلت

  ...]األصل عدم اعتبار الشبهة، وبناء األمر على األصل والغالب[ ـ 1161 قاعدة
األصل عدم اعتبار الشبهة، وبناء األمر على األصل والغالب، لكن الشرع اعتبرها في أوج 

وحضیض األمانة، وهي . وتدفع بها. الرفعة وهو الوالیة والشهادة والفتیا، فال یقدم علیها معها
  . على المنصب، وفي الحضیض سترا على المكتسبففي األوج دفعا. الحدود

  ]متى تقبل الشهادة على النفي؟[  ـ1162 قاعدة
تقبل الشهادة على النفي المحصور والمعلوم إجماعا دون غیرهما، فال یصح إطالق أنها ال 

  .تقبل
  ...]الزوجان والشهادة[ ـ 1163 قاعدة

 شرعا، فأجاز الشهادة، وقطع نظر محمد إلى تمییز حق كل واحد من الزوجین من صاحبه
تعارض مقتضى  :ونظر مالك والنعمان إلى اختالطهما عرفا فمنعا، فقام من ذلك. في السرقة

  .الشرع والعرف، وقد أشرنا إلى أصلهما في األیمان
  ]ّسبب رد شهادة القاذف[  ـ1164 قاعدة

وعند . تزول بزوالهّرد شهادة القاذف عند مالك ومحمد من أحكام الفسق الالزم عن القذف، ف
فعندهما . النعمان من أحكام القذف نفسه، فهو مع حده كالتغریب مع حد الزنا، فال تزول
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قال ابن . وعنده لألخیرة كالضمیر، ولقوله أبدا. االستثناء راجع للجمیع، ثم خرج الحق بدلیل
  .ا إال مراعاة هذاواعجبا له متى تفرشت لهم لیس في الدین ظاهر إال تركه، فلم یبق علین: العربي

  ]حكم ما إذا تعارض ظاهران[ ـ 1165 قاعدة
الترجیح، فإن لم یمكن أو تساوى المرجحان فالجمع، كما إذا : إذا تعارض ظاهران، قال مالك

ّاختلف الزوجان في متاع البیت مما تحت أیدیهما، فإن القول عنده قول الرجل، ألن البیت بیته، 
الجمع، فیقسم ذلك بینهما، فإن تعذر : ظهر كونه لها، وقال الشافعيإال فیما عرف للمرأة، فإن األ

تقبل ألن : قال مالك. فالترجیح، وقد یختلف فیه، كما في انفراد شاهدین بالرؤیة في الصحو
  .ترد، ألن االستفاضة قضیة عرفیة: وقال سحنون. الشهادة أمارة شرعیة

  ] اعتبارهّإذا لم یترتب على السبب مسببه سقط[ ـ 1166 قاعدة
ّإذا لم یترتب على السبب مسببه سقط اعتباره، هكذا أطلقه القرافي، والبد من زیادة التام أو من  ّ

  .غیر ظهور انتفاء شرط، وال وجود مانع
  ]الشهادة إلجاء أم إلزام؟[ ـ 1167 قاعدة

ه وعند. ّعند أشهب ومحمد الشهادة إلجاء، فیجب القتل على شهود القصاص إذا قالوا تعمدنا
  .وروي عن مالك مثله. وهو قول ابن القاسم. إلزام من غیر إلجاء

   

  وصایا والمواریثال
  154 ص2 ـ نسخة174 ص1نسخة

  
  ]ِسبب الملك الحاجة، فإذا انتفت انتفى[ ـ 1168 قاعدة

فإذا مات وترك دینا فالمال على . ِسبب الملك الحاجة، فإذا انتفت انتفى، على اشتراط العكس
وقال محمد بقیت حاجة القضاء، والبراءة . د مالك ألن األصل عدم علة أخرىِملك الوارث عن

: قال ابن القاسم. ّوعلیهما رد الغریم بیع الوارث كالوارث. ِمنه، فهي على ملكه حتى یقضى دینه
  .ّال یرد ألن الوارث لو أعطاه من غیر ذلك لزم قبوله

  ...] سببهینتقل إلى الوارث من األموال ما تحقق[ ـ 1169 قاعدة
ال ینتقل إلى الوارث من األموال وما یتعلق بها إال ما تحقق سببه، فإذا مات الموصى له بعد 

وقال . ال ینتقل حق القبول للورثة إذا لم یتحقق سبب الملك لعدم القبول: الموصي، فقال األبهري
  .وهو الذي ال شك فیه. عبد الوهاب ینتقل بتحقق سبب القبول وهو اإلیجاب

  ]تنفیذ تصرفات المكلفین وسیلة لبقاء نفوسهم[ ـ 1170 ةقاعد
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والمرتد . تنفیذ تصرفات المكلفین وسیلة لبقاء نفوسهم، فإن بقاء العین مع تعذر المقاصد محال
ٕفمن ثم بطلت وصیته، وان تقدمت على ردته عند . أسقط الشرع حرمة نفسه ودمه بتصرفاته أوال

  .اإلحباطوالخالف فیهما على الخالف في . مالك
  ]تصرف الوصي بالوكالة أم بالوالیة[ ـ 1171 قاعدة

وعند . عند مالك ومحمد تصرف الوصي بالوكالة، فإذا أوصى إلیه في تصرف خاص اقتصر
وعلى الثاني قال *. وعلى األول قال محمد ال یوصي الوصي. النعمان بالوالیة، فال یقتصر

. عذر األصل في الوصیة بخالف الوكالةوهو مذهب مالك، فخالف قاعدته لت. النعمان یوصي
  .المشهور عندنا كقول النعمان، والمنصور كقول محمد: قال ابن العربي

  )1ن(الموصي (*) 
  ]هل المضارة تعتبر في الثلث؟[ ـ 1172 قاعدة

هل تتعین في الثلث فیرد ما علم أنه أراد به الضرر مما صنع : ارةاختلف المالكیة في المض
  .في الثلث فال یردفیه أم ال إضرار 

  ]رد الورثة یتناول جمیع المال أم ما زاد على الثلث؟[ ـ 1173 قاعدة
رد الورثة عندهما یتناول جمیع المال فیكون الموصى لهما في الثلث على نسبة ما كانا في 

واختلف المالكیة في . وعنده إنما یقتضي ما زاد على الثلث فیكون الثلث بینهم سواء. المال
من تصرف ذات الزوج بالتبرع فیما زاد على الثلث، أهو الجمیع، وهو المشهور، أو المردود 

  .الزائد، ولیتهم یسلم لهم الرد حتى یكون له رد الجمیع
  ]إجازة الورثة أهي تنفیذ أم ابتداء عطیة؟[ ـ 1174 قاعدة

   .*زاووعلیه الج.  تنفیذ أم ابتداء عطیةاختلف المالكیة في إجازة الورثة أهي
  313صانظر في نسخة الدردابي، و) الحوز* (

  )]إعطاء المعدوم حكم الموجود... (إذا ثبت حكم عند عدم سببه وشرطه[ ـ 1175 قاعدة
إذا ثبت حكم عند عدم سببه وشرطه، فإن أمكن تقدیر المعدوم قدر كمیراث الدیة، واعتبار 

َّحول األصل في الربح والنتاج، ویسمى إعطاء المعدوم حكم الموجود    .ٕ واال عد مستثنىُ
  ...]أسباب التوارث[ ـ 1176 قاعدة

  . أسباب التوارث نسب ونكاح ووالء ووالیة إن قلنا المسلمون وارث
  ...]شرط التوارث[ ـ 1177 قاعدة

  . شرط التوارث تقدم موت المورث على الوارث، واستقرار حیاته بعده، والعلم بالقرب والدرجة
  ]...موانع المیراث[ ـ 1178 قاعدة

  .موانع المیراث اختالف الدین والقتل والرق والشك واللعان في الجملة دون التفصیل
  ...]األصل تقدیم النسب على السبب إال بدلیل[ ـ 1179 قاعدة
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األصل تقدیم النسب على السبب إال بدلیل وبذلك یمنع الرد، وهو المشهور من مذهب مالك 
ق الفاضل مع العتق لم یستحق رده عند عدمه، ّومذهب محمد خالفا للنعمان، ألن من ال یستح

  .وبه یمنع توریث ذوي األرحام أیضا، وهو المشهور أیضا
  ...]مقدرات الشرع ملتزمة[ ـ 1180 قاعدة

مقدرات الشرع ملتزمة ال یجوز تقدمها بالزیادة كما ال یجوز تعقبها بالنقصان، ألن فیه إبطال 
فرض الشرع للبنت النصف فرد الفاضل زیادة على : ألنا نقول. وهذا یمنع الرد أیضا. للتقدیر

مقدر الشرع وال یرد األب ألن فیه أبوة للتعصیب، ووالدة للفرض والرحم معنى واحد فال یؤخذ به 
هذا هو التحقیق أن األب یورث بالوجهین، وقیل . مرتین كما ال تأخذ الشقیقة النصف والسدس

  .م ما لم ینتقصفبالفرض كالجد یقاس. بالتعصیب ما لم ینتقص
  ]حرمان القاتل عقوبة أم إسقاط حق؟[ ـ 1181 قاعدة

والمشهور عن . حرمان القاتل عند مالك والنعمان عقوبة، فال یمنع الصبي والمخطئ والمجنون
  .ٕمحمد أنه بخس مال واسقاط حق فیمنعون

  ]الكفر یقطع حق القرابة[ ـ 1182 قاعدة
وعند النعمان ال . فیؤخذ مال المرتد بحق الفيءالكفر عند مالك ومحمد یقطع حق القرابة، 

  .فما اكتسب قبل الردة فلورثته. یقطعها عن االكتساب اإلسالمیة
  ]شرط اعتبار األصل شرط اعتبار الفرع، وال ینعكس[ ـ 1183 قاعدة

فإذا أعتق نصرانیا، فهو مراعى، فإن . شرط اعتبار األصل بشرط اعتبار الفرع، وال ینعكس
  .وقال محمد ال والء له مطلقا. هذا مذهب مالك. ٕ له، واال فال والء لهأسلم، فوالؤه

  ]هل الجد كاألب؟[ ـ 1184 قاعدة
مطلقا فیحجب اإلخوة، ووافقه محمد إال في المیراث اعتبارا * الجد كاألب: قال النعمان

اث ألن اعتبار المیراث بالمیر. بقصوره عنه في حجب النقصان، فال یلحق به في حجب الحرمان
فإن وافق النعمان على . ومالك إال في المیراث والوالء والوالیة على البضع والمال والصالة. أولى

  .حجب النقصان فقد اتفقوا على االستثناء
  )2ن(األب كالجد (*) 
  ]معنى العصوبة في المشتركة[ ـ 1185 قاعدة

الشقیق * فیقاسم.  لغو لتعذر التوریث بهاةعند مالك ومحمد أن معنى العصوبة في المشترك
فقاال سقوط األضعف . وعند النعمان قرابة األم تبع لقرابة األب في منع التوریث. فیها أخا ألم

وقال محمد فیفتقر إلى دلیل اعتبار . انتهض** لألقوى سقوط اعتبار ال محو، فإذا انتقض
  .متجرد، واألصل عدمه

  )2ن(فیبقى سهم (*) 
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  )1ن(انتقص (**) 
  ]عاصب من یستغرق المال أو الباقيال[ ـ 1186 قاعدة

ِّالعاصب من یستغرق المال إذا انفرد، والباقي بعد أهل السهام، وزاد ابن الحاجب بقرابة، ألنه 
  .والحق أن الوالء من التعصیب فلیس إال جهتان. جعل جهات اإلرث ثالثا تعصیبا وفرضا ووالء

  ]حكم إرث الخنثى[ ـ 1187 قاعدة
.  مشكال أو ال؟ وذلك إذا تكافأت دالئل الذكوریة واألنوثةهل یكون: الخنثىاختلف الناس في 

وعلى الثاني قیل . یرث نصف ذكر ونصف نصیب األنثى: وعلى األول قال المالكیة وغیرهم
نصیب أنتى وقیل ثم یقسم ما بقي له من نصیب ذكر بینه وبین منازعیه، وقیل أي الحظین كان 

  .أقل أخذه
  

  جراحال
  156 ص2نسخة ـ 175 ص1نسخة

  
  ]أجمعت الشرائع على تحریم الكلیات الخمس[ ـ 1188 قاعدة

العقول والدماء واألنساب واألعراض واألموال، : أجمعت الشرائع على تحریم الكلیات الخمسة
فتمتنع أسبابها اتفاق، ووسائلها القریبة على األصح، كقلیل النبیذ قیاسا . وزاد بعضهم األدیان
  .موجبهاعلى قلیل الخمر ال ب

  ]هل المعتبر في العمد جهة اإلتالف وجهة المتلف أو جهة اإلتالف فقط؟[  ـ1189 قاعدة
اعتبر محمد في العمد جهة اإلتالف وجهة المتلف، ألن األصل الجمع أو لعدم المرجح، 

اإلتالف بالقود وال دیة إال بالتراضي، وللمالكیة : والنعمان. ّفجعل موجبه إما القود أو الدیة
  .والنالق

  ]بماذا یحصل العمد؟[ ـ 1190 قاعدة
عند النعمان إن العمد ال یحصل إال بما یخرج، ویكون له نفاذ في الباطن فیفتح باب الروح، 
ّوهو المحدد، فال قود في المثقل، وعند صاحبیه ومالك ومحمد یحصل بالقصد إلى ما یقتل مثله، 

  .فالقود
  ] األطرافحكم الشركة في الجنایة على[  ـ1191 قاعدة

وعند . الشركة في الجنایة على األطراف ال تمنع القود عند مالك ومحمد، فتقطع األیدي بالید
ولو لم . إن الجماعة إذا قطعت أیدي جماعة ال قود علیهم؛ للشركة: حتى قال. النعمان تمنع
  . یتفاوت العدد
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  ]األصل في القصاص التساوي[ ـ 1192 قاعدة
أن ال یودي إلى تعطیل القصاص قطعا كالجماعة . ألنه معناهاألصل في القصاص التساوي 

بالواحد لتساعد العداة عادة أو غالبا كاستواء العضوین من كل وجه لندوره، ولهذه النكتة فرق 
فیها نسبة دیاتها من دیة الحر من قیمة : مالك في جراحات العبید بین المسمیات األربعة فقال

نقص یحط من القیمة، فلو اعتبرت بذلك أدى إلى إبطالها، وذلك ال العبید ألنها قد تبرأ على غیر 
وهذا فقه بدیع . یجوز بخالف الجنایة على األطراف ونحوها، فإن النقص فیه حاصل ال یزول

تجب المماثلة، واستیفاؤه إال : قال مالك. یذهب تشنیع المزني علیه، فتأمله، وألن معناه النساوي
  .الفهما النعمان، فقال ال قود إال بالسیفوخ. لمانع كالنار والفاحشة

  ]الدیة للمنفعة[ ـ 1193 قاعدة
  .الدیة للمنفعة، فكل عضو فیه منفعة، فالدیة لها، والعضو تابع، فإذا انفرد ففیه الحكومة

  ...]عمد من ال یأثم خطأ[  ـ1194 قاعدة
وقال . عدوم حكماعمد من ال یأثم خطأ عند مالك والنعمان، ألنه إن كان موجودا حسا فهو م

تجب : قال مال ومحمد. له عمد في العبادات فله عمد في الجنایات، وألن معناه التساوي: محمد
: فقاال. ّال قود إال بالسیف: المماثلة في استیفائه إال لمانع كالنار والفاحشة، وخالفه النعمان، فقال

  .عمد: وقال. عمد المجبر خطأ
  ]م أم المبیح هو الحرابة فقط؟هل الكفر مبیح للد[ ـ 1195 قاعدة

الكفر مبیح للدم فإذا زالت اإلباحة بعقد الذمة المحرم بقیت شبهته قیام المبیح : قال الشاشي
ّفي المحل كقیام الملك في رقبة الجاریة المزوجة في درء الحد عن السید في وطئها، فال یقتل 

 جملة، الحرابة، وقد انتفت بعقد الذمةالمبیح هو : وقال النعمان. المسلم بالذمي عند مالك ومحمد
  .، فیقتل به المسلموالعصمة بالدار، وقد صار منا

  ]هل العاصم للدم اإلسالم أم دار اإلسالم؟[ ـ 1196 قاعدة
العاصم عندهما للدم هو اإلسالم وقد اختلف فیه القاتل والمقتول، فعدم شرط : قال ابن العربي

  . الدار، وقد استویا فیهوعنده العاصم هو. القصاص من التساوي
  ]الكفر مبیح، والرق من آثاره[ ـ 1197 قاعدة

وعنده أن . الكفر مبیح، والرق من آثاره، فیعمل في الشبهة عمل أصله عندهما: قال الشاشي
واعترض بأن . َّومن ثم قال ال تقتل المرتدة لكن تحبس. المبیح هو الحرابة ولیس الرق من آثارها

  .ا سوا تحت أیدینا ال نتصور منه حرابة في دار اإلسالمالمرتد مقتول، وهو م
  ]العاصم عندنا لدم المسلم اإلسالم[ ـ 1198 قاعدة

العاصم لهما : وقال محمد. العاصم عندنا لدم المسلم اإلسالم، ولماله الدار: قال ابن العربي
: سالم، وتفسیر ذلكهو اإل* والمؤتم. العاصم المقوم لهما هو الدار: النعمان. جمیعا هو اإلسالم
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أي من أسلم ولم یهاجر حتى قتل فإنه تجب فیه الكفارة عنده دون الدیة والقود، ولو هاجر لوجبت 
  .ّالكفارة والدیة

  هكذا(*) 
  ...]روح العبد ودمه مال[ ـ 1199 قاعدة

هكذا قال الشاشي، وفیه نظر، . وعلیه قتل الحر أمة. عند مالك ومحمد روح العبد ودمه مال
  .یلزم أال یقتل للعبد به أیضاألنه 

  ]هل قتل العبد بدل مال أو بدل دم؟[ ـ 1200 قاعدة
َّفمن ثم .  فاقتضى التقدیردم،وعنده بدل .  فاقتضى كمال القیمة، قتل العبد عندهما بدل مال

  . هكذا قال الشاشي، وفیه نظر.  إن بلغت قیمته دیة الحر نقص عشرة دراهم:قال
  ] في القلب؟هل العقل[ ـ 1201 قاعدة

َّالعقل في القلب، فإذا أم فذهب، فدیته ودیة المأمومة الختالف : قال مالك وأكثر الفقهاء
وقال النعمان وعبد الملك في الرأس فدیته خاصة، كمن . الموضع كمن أذهب عین رجل وسمعه

 لعل سالمة الدماغ: وجوابه. أذهب العین والبصر ألنه إذا مرض الدماغ أو خرج ذهب العقل
  .شرط بقائه جمعا بین النصوص، وما ذكرتموه

  ]تمحض الفعل للعدوان ینافي وجوب الكفارة[ ـ 1202 قاعدة
. عند مالك والنعمان إن تمحض الفعل للعدوان ینافي وجوب الكفارة فال تجب في قتل العمد

ر فتجب فیهما كالظهار، فإنه مك. ال ینافي: وقال محمد. وال في الغموس. وتستحب: قال مالك
  .من القول وزور

  ]حق المجني علیه قطع مطلق أم بشرط السالمة؟[  ـ1203 قاعدة
: فقال محمد. ّوعند النعمان بشرط السالمة. عند محمد أن حق المجني علیه قطع مطلق

  .مضمونة: وقال النعمان. سرایة القود هدر
  ]حكم الشركة في القصاص[ ـ 1204 قاعدة

 كالنكاح، فال : شركة والیة، فهي لكل ولي على الكمالن شركة القصاص أعند مالك والنعمان
  .، فال ینفرد الكبیر باستیفائه كالدیة*وعند محمد شركة تجز. نتظر الصغیرُی

  هكذا(*) 
  ]هل القصاص ال یقبل شركة االستیفاء على وجه التزاحم أم یقبل؟[  ـ1205 قاعدة

لتزاحم، أعني أن یكون القصاص ِّ قال محمد القصاص ال یقبل الشركة االستیفاء على وجه ا
ثم یتزاحمان في االستیفاء، فیستوفي . لكل واحد منها في جمیع المحل حتى یستوفیه كله لو انفرد

تقطع یمینه لألول، : فقال محمد. فإذا قطع یمینین. یقبل: وقال النعمان. هذا بعضه وهذا بعضه
  . جمیعایقطع لهما: وقال النعمان. ویرجع الثاني في ماله بدیة یده
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  ]هل ینظر إلى صفة العمدیة بكمالها في القصاص؟[  ـ1206 قاعدة
نظر مالك ومحمد إلى حصول صفة العمدیة بكمالها فیمن قتله أبوه مع غیره، وأن األب انفرد 
بالمعنى المسقط في شخصه كما لو عفا عن أحد الشریكین، فإن ذلك ال یسقط القود عن الثاني 

ع السقوط إلى أمر االستیفاء على وجه یخل بكمال الموجب بخالف لتكامل السبب الموجب ورجو
ونظر النعمان إلى استواء الفعلین في محل الجنایة واختالط . شریك المخطئ على األصح

  .المسقط بالموجب، فلم یر على شریك من ال قصاص علیه قصاصا
  ...]الحرم ال یعصم من حق في بدن أو مال[ ـ 1207 قاعدة

 أو مال، فإذا أوجب القتل بوجه من الوجوه، فالتجأ ال یعصم من حق في بدنلحرم عندهما ا
. وقد یكون الموجب الكفر، فال یتقدم الفرع على أصله. إلى الحرم لم یعصمه ألنه فرع اإلسالم

وعنده یعصم من إتالف النفس خاصة، وال یعامل وال یكلم وال یلجأ إلى الخروج، فإذا خرج 
  .استوفي منه

  ]حكم طریان العاصم للنفس[ ـ 1208 قاعدة
. ال یوجب ضمان ما قطع في حال إباحتها من األطراف: طریان العاصم للنفس، قال محمد

أو قطع المحل طرف . فإذا قطع ید القاتل، ثم عفا لم یضمن كما لو قطع ید حربي أو مرتد فأسلم
 یضمن : وقال النعمان.أو شهدوا بالنفس فقطع الولي ثم رجعوا، لم یضمن الولي. صید ثم أحرم

 فال یضمنه إذا ا تعقبه قتل،كل قطع ال یضمنه، إذ: قالت الشافعیة. إذا عفا، وال یضمن إذا سرى
  .تعقبه عفو، ألن محل القطع داخل في االستحقاق، إال أنه أخطأ وجه االستیفاء

  ]هل العمد یوجب المال إذا تعذر استیفاء القود؟ أو البد من القصاص؟[  ـ1209 قاعدة
وللباقي . العمد یوجب المال إذا تعذر استیفاء القود، فإذا قتل جماعة قتل باألول: قال محمد

. ولو بادر ولي أحدهم فقتل رفع القصاص عنه، وللباقي الدیة، وكذلك لو مات. في ماله الدیات
ال موجب للعمد إال القصاص فیقتل، بل یجب في الولى، وقد حبط حقه في : وقال النعمان

  .ین، وهو على أن الواجب به النفس أو أحد األمریناآلخر
  ]...حكم تغلیظ القتل[ ـ 1210 قاعدة

إال .  تغلظ القتل بسبب من أسباب التحریم ال یستلزم تغلظ ضمانه المليء عند مالك والنعمان
أن مالكا قال تغلظ الدیة بالتثلیث في مثل فعل المدلجي بابنه، لألثر، وفي شبه العمد على القول 

قال ابن . الرحم والحرم والشهر الحرام: یستلزم تغلظه بإحدى الحرمات الثالث: وقال محمد. به
أصل مسألة أن الدیة تغلظ بصفة القتل دون موضعه وزمانه، وألحق محمد الزمان : العربي

  .والموضع بصفة الفعل، ولیس للقیاس في ذلك مدخل سلیم
  ]؟هل الشعور تجري مجرى الزوائد[ ـ 1211 قاعدة
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ال دیة : فقاال. وعند النعمان مجرى األطراف.  الشعر عند مالك ومحمد یجري مجرى الزوائد
وقال . إنها غیر حیة وهي ظاهرة من المیتة عسیر: وتعمق مالك حتى قال. في شيء منها

تجب الدیة في اللحیة وشعر الرأس واألهداب للجمال كالمازن دون الصدر والشارب : النعمان
  .قةفوالعن
  ...]دیة الجنین[ ـ 1212 عدةقا

ففیه ذلك . ینفرد بنفسه: ر قیمة األم، وقال النعمانُشُم، ففیه عالجنین جزء من األ: قال مالك
  .ًإن كان أنثى أو نصفه إن كان ذكرا

  ...]تنزل المجهوالت على أقل المقدرات[  ـ1213 قاعدة
فمن ثم قدر . ف ذلكیجب تنزیل المجهوالت على أقل المقدرات ما لم یقتض الدلیل خال

یستفاد من : قال أبو عمرو أبي العالء. الصحابة الغرة بدیة الموضحة، وتعتبر التسمیة ما أمكن
  .ّالحدیث أنها من البیضان لقوله غرة، فإن الغرة ال تكون إال بیاضا

  

  حدودال
  183 ص1نسخة

  
  ]فحكمه حكمه... كل الزم لشيء بغیر وسط أو بوسط [ ـ 1214 قاعدة

فبناء . م لشيء بغیر وسط أو بوسط ال یخفى معه تالزم الطرفین، فحكمه حكمهكل الز
ٕالكنیسة ورمي المصحف في النجاسة ردة بخالف العمل فیهما بأجرة وان حرم والدعاء على . ّ

: قال. فیمن قال لرجل أماته اهللا كافرا. رجل بسوء الخاتمة خالف، فأفتى به شرف الدین الكركي
بل أراد، واإلرادة ال تستلزم المحبة، فإن اهللا تعالى یرید الجهر : قلت. ته كفرألنه أحب الكفر، وحب

ومن . ٕبالسوء من القول، ووقوع الفساد في األرض، واال لم یقع، وال یحب ذلك، كما أخبرفي كتابه
عدم الفرق بینهما ضل المعتزلة، وأشكل على كثیر من غیرهم مذهب أهل السنة، وقد ذكرته في 

ٕإني أرید أن تبوء بإثمي واثمك، وبه : ثم ما یرد على تلك الفتوى صالح ابني آدم. دتهّبعض ما قی
عذر : قال. ما عذره في أن ألقى بیده إلى التهلكة: احتج على عثمان علي أبي الكواء، إذ قال له

ّالمقصود بذلك السالمة من قتله، فإذا سیق الكالم : على أن لقائل أن یقول. صالح ابني آدم
  .، فال یحتج به في غیرهلمعنى

  ]ّالسبب إذا نصب لحكمة، فالمعتبر في ترتیب الحكم ذاته ال حكمته[ ـ 1215 قاعدة
ّالصحیح أن السبب إذا نصب لحكمة، فالمعتبر في ترتیب الحكم ذاته ال حكمته، كالسرقة  ّ ّّ

  .نصبت سببا للقطع لحفظ المال، وال قطع في غیرها
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  ]شترط فیه العلم وال القدرة وال أهلیة التكلیفُخطاب الوضع ال ی[ ـ 1216 قاعدة
تقدم أن خطاب الوضع ال یشترط فیه العلم وال القدرة وال أهلیة التكلیف بخالف خطاب 

ووفاقا لمن . ّومقتضاه اعتبار اإلسالم والردة من الصبي ألنهما سببان للعصمة واإلهدار. التكلیف
وال . تكلیف، وكذلك البقاء علیه، فیعتبر فیه ذلكسوى الشافعي من األئمة، ألن اإلسالم في نفسه 

ّوقد فرق . یمنع كون الشيء تكلیفا في نفسه وضعا لغیره كالزنا حرام في نفسه موجب للحد
األولون بینهما وبین الطالق وسائر العقود بأنها ینبني علیها فوات المصالح في األعواض 

وذلك إنما یكون بعد البلوغ وكمال . ًالباوالمعوضات، فاشترط فیهما الرضا المطابق للمصلحة غ
أو الحق لغیره كالجنایات . والكفر واإلیمان حق هللا تعالى فلم یعتبر فیه رضاه. ّالدرك لذلك

  .باإلتالف، وفیه نظر
  ]اإلسالم والردة ینبنیان على التكلیف أم على التمییز؟[ ـ 1217 قاعدة

دة ینبني على التكلیف فال یصحان من صحة اإلسالم على جهة االستقالل والر:  قال محمد
  .وقال النعمان على التمییز فیصحان، وعن مالك القوالن. الصبي

  ]هل یجوز للمالك إقامة الحد على المملوكة؟[ ـ 1218 قاعدة
إن ذلك : فقال المالكیة وبعض الشافعیة. اختلف العلماء في إقامة المالك الحد على مملوكه

وقال بعض الشافعیة بطریق الوالیة، فال یثبت . رأة والفاسق والمكاتبثابت بطریق الملك فیثبت للم
  .وجعلته الشافعیة. لهم، ولم یجعل له المالكیة القتل وال القطع وال جلد الزوجة

  ]تسمیة المرأة زانیة باألصل ال بالتبع[  ـ1219 قاعدة
لك ومحمد، فتحد تسمیة المرأة زانیة باألصل ال بالتبع للرجل، وارتباط فعله بها عند ما

  .ّوعند النعمان بالتبع ألن الزنا فعل محرم، والفعل من الواطئ، وهي محل، فال تحد به. بالمجنون
  ...]العقد عندهما عبارة عن حكم الشرع بمقصود اللفظ[  ـ1220 قاعدة

فال شبهة في . وشبهته توهم غیره مثله. العقد عندهما عبارة عن حكم الشرع بمقصود اللفظ
ّالشبهة الصیغة فال یحد حتى في المؤاجرة : وعنده. والمعتدة والمحضنة، فیحد بنكاحهنالمحرم 

  .للزنا
  ]هل یشترط اإلسالم في الجنایة التي تزول بها عصمة الدم؟[ ـ 1221 قاعدة

الجنایة التي تزول بها عصمة الدم ال یشترط اإلسالم في زوال العصمة بها : قال محمد
قال مالك . ن الرجم بل هو أضیق من القتل ألنه ال یقتل بابنته ویحدكالقتل فال یشترط في إحصا

  .یشترط، فیشترط مخالفا الخبر والنظر: والنعمان
  ]إسالم الزاني یعتبر في عقوبته لتكامل هتكه[ ـ 1222 قاعدة

إسالم الزاني معنى معتبر في تكمیل النقمة علیه لتكامل هتكه كما في : قال مالك والنعمان
ّال یعتبر فیما یزول به عصمة الدم كما مر: وقال محمد. تكامل هتك القاذفالمقذوف ل ّ.  
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  ]ّالخبر ال یتعدى بالتكرار[  ـ1223 قاعدة
واألصل نفي التأكید، فإذا وجب في محل التهمة . ّالخبر ال یتعدى بالتكرار، فاألصل سقوطه
لة والحریة وغیرهما لم یلزم في ولذلك أكدت بالعدا. واإللزام وهو الشهادة ألنها إلزام بقول الغیر

اإلنسان على نفسه بصیرة ولو ألقى ألن . محل انتفائهما، وهو اإلقرار خالفا للنعمان في الزنا
ولذلك كان األصل ال یقبل منه الرجوع لكنه قبل فیما لیس لآلدمي فیه حق إن كان . معاذیره

  .وقال بعضهم مطلقا ولو أكذب نفسه. لشبهة باتفاق المالكیة
  ...]الزنا الموجب للحد[ ـ 1224 قاعدة

ٕالزنا الموجب عند مالك وطء فرج آدمي ال شبهة له فیه متعمدا، فیتناول الفاحشة واتیان 
ًاألجنبیة في الدبر، وان اختلف مذهبه في كونه زنا وفاحشة بخالف المساحقة وما دون مغیب  ٕ

  .الحشفة
  ...]الخروج عن اإلمام: البغي[  ـ1225 قاعدة
الخروج عن اإلمام ابتغاء خلعه، أو االمتناع من الدخول في طاعته، أو من أداء حق : البغي

* إذا كانت لهم شركة یمكنها مقاواة: محمد. وجب علیه أداؤه له، بتأویل محتمل في الجمیع
  .اإلمام

  هكذا(*) 
  ...]قطع اإلسالم: ّالردة[ ـ 1226 قاعدة

ّالردة قطع اإلسالم إما مطلقا أو من مكلف  ّعلى مر، إما بصریح أو مقتضى ظاهر، أو فعل ّ
  . ّمتضمن كما مر

  ]؟...هل تقبل التوبة من الزندیق والساحر[ ـ 1227 قاعدة
فال تقبل توبة الزندیق إذا ظهر علیه . شرط قبول التوبة في الحكم إنكار معرفتها:  قال مالك
واختلف . ٕوان أظهره: وقیل. رّوكذلك الساح. وقیل مطلقا. ألن التقیة من الزندیق. بمجرد دعواه

  .والظاهر القبول: قال الغزالي. فیه مذهب محمد
  ]القذف ما یدل على نسبة الغیر إلى الزنا[ ـ 1228 قاعدة

أو ألب غیر : ابن العربي. القذف ما یدل على نسبة الغیر إلى الزنا، أو النفي عن أب ولده
  .مجهول

  ...]عودة الفسق بالجنایة[  ـ1229 قاعدة
  .ضانة ال تعود بالعدالة عند مالك ویعود الفسق بالجنایة إجماعا الح

  ]حكم مقابلة الجمع بالجمع[ ـ 1230 قاعدة
ٕواما . البیوت للطلبة: مقابلة الجمع إما بتوزیع أفراد أحد الجمعین على أفراد اآلخر، نحو

وت المجموع ٕواما بثب. الجلدات الثمانین للقذف: بثبوت مجموع أحدهما لكل أفراد اآلخر، نحو
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نحو الحدود للجنایات، واالشتراك والمجاز على خالف . للمجموع دون حكم على فرد من األفراد
والذین یرمون األصل، فهو للقدر المشترك، فیبطل استدالل الطرطوشي وغیره بقوله 

ً على أن في قذف الجماعة حدا واحدا ألنه قابل الذین بالمحصنات، فحصل أن المحصنات
فیبقى في الواحد . ٌّإذا رمى الجمع وجب حد واحد خولف في الجمع للجمع أو الواحدالجمع 
فظ للقدر المشترك من إثبات اللغة بالترجیح، ویؤدي إلى رفع االشتراك لواعلم أن جعل ال. للجمع

. والمجاز من اللغة، إذ ال یتعذر قدر مشترك بین حقیقتین وكالهما باطل كما علم في األصول
 یكثر من االستدالل بها على عادته في االستدالل ما یعتقد بطالنه بكثرة ما *بن عطیةٕوان كان ا

ّیستدل بما یبطل، إما كان قصده التعلیم والتمرین في المباحثات، واما ألن أكثر طرق النظر ال  ٕ
ٕتعطي هذه حقا، إنما الحق شيء یقذفه اهللا تعالى في قلب من أدركته عنایة من خلقه وان قصر 

  .ر االستدالل علیه، ونصب دلیل الوصول إلیهفي قص
  الدردابي. في نسخة د) ابن الخطیب*(

  ]إذا انتقل العرف أو بطل بطلت سببیته[ ـ 1231 قاعدة
حق الیوم في  فال. ار سببیته وذلك بحسب األعصار واألمصإذا انتقل العرف أو بطل بطلت

نة حال، قال القرافي والضابط الشهرة ذات الرایة ومنزلة الركبان كما لن یكن في أمر إال بقری
َّالعرفیة أو القرائن الحالیة فإذا فقدا حلف، واذا وجد أحدهما حد ُ ٕ.  

  ]األصل أن یترتب على كل سبب مسببه[  ـ1232 قاعدة
األصل أن یترتب على كل سبب مسببه، لكن اجتمعت األمة على التداخل في الحدود رفقا 

  .فقه حسبما أثبتناه في النظائربالعباد، ووقع ذلك في أبواب من ال
  ]لیس كل خالف یدرأ الحد[  ـ1233 قاعدة

مالك الدرأ في نكاح المتعة بخالف لیس كل خالف یدرأ الحد، بل الضعیف ال یدرأ؛ ومذهب 
ثم الشبهة إما في الفاعل كمن وطئ أجنبیة یظنها . فیه، ولم یصح ادرؤوا الحدود بالشبهات، فیعم

  .ٕ كاألمة المشتركة، واما في الطریق كالنكاح المختلف فیهٕزوجة، واما في المفعول
  ...]اإلباحة مطلقة فال حرج في اإلقدام علیها[  ـ1234 قاعدة

وقد یمتنع بسبب . وباعتبار سبب معین فمن جهته. اإلباحة مطلقة فال حرج في اإلقدام مطلقا
عتباره وبقي التحریم باعتبار ٕوان أسباب اإلباحة قد تعدد فإذا ارتفع واحد ثبتت اإلباحة با. آخر

، فإنه یرفع حتى تنكح زوجا غیرهوقد یتحد السبب ثم یخلفه آخر كقوله تعالى . سبب آخر
تحریم الثالث ویخلفه اإلحصان مع بقاء كونها أجنبیة، ومن ثم تصور التحریم مضاعف اإلثم 

  .متعلق النواهي الكثیرة كزناه ببنته في رمضان في الكعبة محرما
  ]األصل الحریة ال الرق[  ـ1235 قاعدة
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 فة والقاذاألصل الحریة ال الرق، قال مالك فیمن قذف رجال ال یعرف برق وهو یدعي الحری
ي بالمدینة فأرى أن یحد له إال أن یأتي ف اإلفریقي والشامینفیها، هو على الحریة، ومن یقذ

 بعیدة أقیم علیه الحد مكانه، ثم ٕبالبینة على رقه، فإن ادعى بینة قریبة لم یعجل علیه، وان كانت
  .جرحة الحد وجازت الشهادة وال رجوع له بشین الضرب لتزاإن قامت علیه البینة 

  ]هل المغلب في القذف حق اآلدمي أم حق اهللا؟[  ـ1236 قاعدة
المغلب عند مالك ومحمد في القذف حق اآلدمي فیورث ویسقط بالعفو وعند النعمان حق اهللا 

  . وال یسقطتعالى فال یورث
  ] تتفاوت بتفاوت أنواع الجنایاتاتالعقوب[  ـ1237 قاعدة

العقوبة تتفاوت بتفاوت أنواع الجنایة كالخمر والزنا ال یتفاوت أفراد النوع الواحد كالقطرة من 
فینبغي مالحظة هذا في التعزیر عندي ردا لما وكل إلى  ،الخمر والجرة وربع دینار وقنطار

    .وما كن ربك نسیا ربنا اجتهادنا إلى ما فصله
  ]ما یجوز اإلقدام علیه، وما ال: الشبهة قسمان[  ـ1238 قاعدة

، وقسم ال  له أعني ما تمحض تركه، وهو شبهة الورع،قسم یجوز اإلقدام معه: الشبهة قسمان
أما ما اختلف فیه . علم الحكم فیه أصالُ كشبهة درء الحدود، وما ال ی: وهو ما سوى ذلك،یجوز
 فمن األول إن قلنا بالتخییر، ومن الثاني إن قلنا بالوقف أو :تعارضت األدلة علیه وال مرجحأو 
  تساقطال

  ...] أو بعیدة جدا فال تعتبرالشبهة إما قریبة جدا فتعتبر[  ـ1239 قاعدة
 كاألجیر والصدیق فیه فال : إما قریبة جدا كالشركة في القطع فتعتبر، أو بعیدة جدا:الشبهة
  . و متوسطة فقوالنتعتبر، أ

بن ما أفتى به الفقیه أبو موسى عیسى وجه الرد فیهذا ضابط مذهب مالك، ومن هذا تعرف 
 حدثني رحمه اهللا أن عبد الحق بن أبي بكر حاكم تونس أخبره أنه وجد رجال :محمد بن اإلمام

 من شدة یومئذیه وامرأة فأفلت الرجل وأقرت المرأة بأنها مكنته من نفسها واعتلت بما كان الناس ف
 أصبت، : فقلت له:قال. ا من الجوع ما حملها على ذلك، فرحمتها وسرحتهاالمسغبة، وأنه لحقه

  . إذا سرق لجوع لم یقطع: فقد قالوا
 الجوع یبیح أخذ مال الغیر باختالف في لزوم الثمن فیه، فسرقته لو لم تكن جائزة فهي :قلت

ة  حال، وال مناسبة بینه وبین إباحته، فال ینتهض شبهشبهة قویة، وال یبیح الزنا بوجه وال على
  .درء الحد فیجب الحد وال بدی

  ]هل یعتبر تعداد الفعل في القطع أم اتحاد المحل؟[  ـ1240 قاعدة
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. نظر مالك ومحمد إلى تعدد الفعل واتحاد محله فأوجبا القطع على من سرق فقطع ثم سرق
ل فقال إن سرق من المالك األول لم یقطع، واختلف والنعمان إلى اتحاد المحل دون تعدد الفع

  .قوله إذا سرق من غیره
  ]هل یجتمع الغرم مع القطع؟[  ـ1241 قاعدة

وعنده . ّالقطع عندهما في مقابلة السرقة فیتكرر كما مر، ویجتمع مع الغرم في مقابلة التعدي
ومالكا إذا سرق . به أقولإال أن محمدا وأحمد صمناه مطلقا، و. في مقابلة المسروق فال یجتمع

ٕوقال النعمان إن غرمها قبل القطع فال یقطع، وان قطع فال . موسرا أو تمادى یسره إلى القطع
وعندهما ینظر إلى . وكذلك إذا ضمنها في الحرز، كما إذا ذبح الشاة فیه وأفسد الثوب. یغرم

  . ردت اتفاقاقیمتها بعد اإلخراج ألن التضمین بعد الحكم، فإن كانت السرقة قائمة
  ...]القطع لحق اهللا والغرم لحق اآلدمي[  ـ1242 قاعدة

وعنده القطع جزاء الحقین معا . القطع عندهما حق اهللا تعالى، والغرم حق اآلدمي، فیجتمعان
  .فال یجتمعان

  ...]جوارح القطع أربع[  ـ1243 قاعدة
ر مشروع عندهم تفویت نفقة الحس مشروع في السرقة عندهما بجوارح القطع أربعة غی

من العجب أن أبا حنیفة ال یرى قطع الید الیسرى ولیس لها في : قال ابن العربي. فجارحتان
  .القرآن ذكر
  ]هل هناك قطع بین الزوجین؟[  ـ1244 قاعدة

وقال مالك . النكاح عند النعمان أصل البضعیة فالزوجان بعده كاألب واالبن فال قطع بینهما
  . لم یصر شبهة في در القطع كالصدیقیني درء القودومحمد لما لم یصر شبهة ف

  ]األصل تعدد المسببات بتعدد أسبابها[  ـ1245 قاعدة
األصل تعدد المسببات بتعدد أسبابها إال بدلیل على التداخل، فإن اتحد السبب اتحد الحكم، 

  .ّوقد یختلف في ذلك كما مر في القطع والغرم
  ]حة شبهة تدرأ الحد؟هل المبالغة في الفضی[  ـ1246 قاعدة

اختلف المالكیة في كون المبالغة في الفضیحة شبهة تدرأ الحد كمن تعلقت بمن ال یلیق به 
ثالثها یفرق بین أن یكون هنالك دم أو ال، كمن ادعت أنها . الزنا، وهي ممن یلیق بها الكذب

  .قال محققوهم ال حد علیها. غصبت ولم یظهر بها حمل
  ]ط الملك إلقامة حد السرقةهل یشتر[  ـ1247 قاعدة

ال یشترط الملك في السرقة عند مالك ومحمد، بل السرقة أخذ الكال المعصوم من حرز مثله، 
وقال النعمان عدم الملك شبهة كالترك، والنظر . فیقطع النباش ومن سرق من بیت المال والمغنم

  .معه
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  ]اعتراض ما ال ینافي السبب ال ینافي المسبب[  ـ1248 قاعدة
عتراض ما ال ینافي السبب ال ینافي المسبب كهبة المسروق، وال تسقط القطع عندهما خالفا ا

  .ووافق في درء العین وهو تناقض. له
  ]إقامة المالك الحد على المملوك بطریق الملكیة أم بطریق الوالیة؟[  ـ1249 قاعدة

والفاسق فیثبت للمرأة ة المالك الحد على المملوك بطریق الملكیة عند المالكیة، ثبوت إقام
  .والمكاتب وعلى الشافعي قول أنه بطریق الوالیة فال یثبت

  

  جامعال
  184 ص1نسخة

  ]فائدة نصب األسباب تعریف األحكام بعد انقطاع الوحي[ ـ 1250 قاعدة
 في كل لعسر الوقوففائدة نصب األسباب تعریف األحكام بعد انقطاع الوحي : قال السَّاعاتي
  .بواقعة على الخطا

  ...]تعریف الغیبة[ ـ 1251 قاعدة
وعلیهما . واختلف في أصلها أهو الغیب أم الغیبة. في الحدیث إن الغیبة ذكر الرجل ما یكره

  .لو ذكره بذلك وهو حاضر
  ]أنواع عقاب اهللا تعالى على الذنب[ـ  1252 قاعدة

وما رة، قد یعاقب اهللا عز وجل على الذنب بما یؤلم من مصائب الدنیا أو عذاب اآلخ
ِّإن اهللا ال یغیر ما بقوم ،أصابكم ُ ،جزاء بما كانوا یعملون وبتیسیر المعصیة حتى یجمع ،

  . اآلیةخلوأما من ب ،إال من ، إلى قولهّالشیطان سول لهم وأملى لهمله سببا عقوبة، 
ّوفي الخبر إن الرجل لیختم له بالكفر بسبب كثرة ذنوبه، وبتفویت الطاعة،  ّصرف عن سأ

ومحل االستغفار حیث یخشى العقوبة، . عمال یستغفر األومن هنا قال مالك في ترك. آیاتي
  . وذلك في الممنوع ال في المندوب كاإلقامة، والمكروه

َّفمن ثم وجب الشكر . وكما أن العقوبات تكون بأحد هذه األشیاء فالمثوبة تكون بأضدادها
  .علیها
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  :فهرس الطوائف والجماعات

  ... ـ فقهاء تونساألطباء ـ البغدادیین ـ فقهاء بجایة ـ فقهاء تلمسان
  :فهرس األماكن والمدن

  ....إفریقیة ـ بجایة ـ تلمسان ـ تونس ـ الشاماإلسكندریة ـ 
  :فهرس الكتب

 ـ لّصالمحـ الجواهر ـ الدمیاطیة ـ الذخیرة ـ ] والتحصیل[اإلجماع البن حزم ـ األسدیة ـ البیان 
  ...الوجیز للغزاليالمدونة ـ المقدمات ـ 

   :كتب المقري
 ـ "بته فصال حسنا لمن أرادهوقد عقدت في بعض ما كت" ـ "وقد أطنبت في تقریره في تقاییدي"
 في موضعها )أثبتها (وقد أجازوا أشهد لي وأشهد لك للضرورة في نظائر أبنتها" ـ "كتابنا النظائر"

 "...كالمسلوبین والغرقى، واألصل المنع
  الدردابي. یراجع آخر كتاب د :عالماألفهرس 

  
   قاعدة400 التي رتبت وفقها عناوین الموضوعاتفهرس 

   فقه الوسائل مع المقاصد ـ2   قاصد فقه الم ـ1
  مقاصد المكلفین  ـ4 المقاصد الخاصة    ـ3
    فقه الحاجیات  ـ6  فقه الموازنة بین المصالح والمفاسد  ـ5
   سد الذرائع وفتحها ـ8   أصل مراعاة المآل  ـ7
    فقه البدع  ـ10  األصل في العادات والعبادات  ـ9

  العرف والعوائد  ـ12   فقه األتباع مع متبوعاتها  ـ11
   قواعد أصولیة أخرى ـ31
   األحكام التكلیفیة ـ51 األحكام الوضعیة    ـ41
  )المشقة: انظر(الرخص   ـ71  )الرخص: انظر(المشقة   ـ61

  ) الرخص ـ المشقة:انظر( فقه الحاجة العامة ـ التوسعة العامة  ـ18
  وق الحق ـ22    الضمان ـ21   الذمة ـ20   األهلیة ـ19
   المنافع ـ26     التملك ـ25    العطایا ـ24  العقد   ـ23
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   وظیفة الفقیه وآدابه ـ28 االجتهاد   ـ27
  التخصص واالحتراف  ـ29
  القضاء ـ األحكام السلطانیة: األحكام  ـ30
  اآلداب ـ المروءة  ـ33   الفقه الجنائي ـ32    التحكیم ـ31
  
  :المقاصدفقه  ـ 1

َق في تحقیق حكم المشروعیة التدقی[ ـ 158 قاعدة   ]ح العلملیس من صحیِ
  ]التمادي على ترك سنة من غیر عذر یوجب األدب[ ـ 192  قاعدة
  ]الواجب أفضل من المندوب[ ـ  167 قاعدة
 ]النواهي معتمد الفساد[  ـ284 قاعدة
 ] لسببه أوكل ما حل أو حرم فإما لوصفه[  ـ304 قاعدة
  ]لى السبب الدال على الحكمةهل یجب االقتصار ع[  ـ507 قاعدة
  ]الحكم الشرعي البد له من سبب شرعي[ ـ 519 قاعدة
  ]إذا تعذر مقصود الحكم فهل یستقل التابع سببا فیه[  ـ581 قاعدة
  ]ٌاألحكام تبع للجلب والدرء [ ـ634 قاعدة
  ]فوات ثمرة الشيء كفوات ذاته[  ـ702 قاعدة
  ...]البینمن مقاصد الشریعة إصالح ذات [  ـ831 قاعدة
  ]من مقاصد الشرع صون األموال على الناس[ ـ 1006 قاعدة
  ]ضروریة وحاجیة وتتمیمیة:  مراتبثالثودرء المفاسد المصالح الشرعیة [  ـ1134 قاعدة
  ]أجمعت الشرائع على تحریم الكلیات الخمس[  ـ1188 قاعدة
  ]فائدة نصب األسباب تعریف األحكام بعد انقطاع الوحي[  ـ1250 قاعدة

  :الوسائل مع المقاصدفقه  ـ 2
  ]عدم إفضاء الوسیلة إلى المقصود یبطل اعتبارها[ ـ 18 قاعدة
  ] من یقتدى بهفي حقُیتأكد أمر المندوب [ ـ  77قاعدة
  ]سقوط اعتبار المقصود یوجب إسقاط الوسیلة[ ـ  105 قاعدة
  ]ُمراعاة المقاصد مقدمة على رعایة الوسائل[ ـ  106 قاعدة
  ]كل ما أفضى إلى المطلوب فهو مطلوب[ ـ 143 قاعدة
  ]مقاصد ووسائل: أنواع األحكام[ ـ 144 قاعدة
  ]َقد تكون وسیلة المحرم غیر محرمة[ ـ 145 قاعدة
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  ]الوسیلة القریبة تخصص العموم[  ـ270 قاعدة
  ]تعذر شرط الصحة ال یسقط الوجوب[  ـ357 قاعدة
 ] كل منهمال استقالل عبادتان مقصودتان فاألصنترإذا قو[  ـ360 قاعدة
  ...]یرجع في المقاصد بالمقاصد دون الوسائل[  ـ1101 قاعدة

  : ـ المقاصد الخاصة3
ُعدلت الشریعة في الزكاة بین المعطي واآلخذ[  ـ724قاعدة  ّ[  
 ]بطالن التصرف القاصر عن تحصیل مقصوده[  ـ385 قاعدة
  ]تنافي المقصودین مانع من اجتماع حكمیهما[ ـ 512 قاعدة

  ]الحكمة من تشریع الوالیة[  ـ524 اعدةق
  ]الحكمة من الصداق[  ـ527 قاعدة
  ]عماد الوالیة الشفقة[  ـ545 قاعدة
  ]الزواج وتأثیر العیوب[]هل المقصود من النكاح االستمتاع أو الحل؟[  ـ556 قاعدة
  ]مبنى النكاح على المكارمة[  ـ586 قاعدة
  ]الحكمة من الطالق[  ـ639 قاعدة
  ]شرع السلف للمعروف[ ـ 955 قاعدة
  ]الحكمة من الشفعة[ ـ 1074 قاعدة
  ]شرعت الجوابر لجبر ما فات من مصالح الحقوق، والزواجر لدرء المفاسد[  ـ1131 قاعدة

 حكمین قتضيالمقاصدي قد ی النظر][مدى نفوذ تصرفات الصبي والسفیه[  ـ500قاعدة 
  ]متضادین

  : ـ مقاصد المكلفین4
  ]عارض القصد والحكمإذا ت[  ـ711 قاعدة
  ]الشرع ال یعتبر من المقاصد إال ما تعلق به غرض صحیح[  ـ1078 قاعدة

  :المصالح والمفاسد ـ فقه الموازنة بین 5
  ]ّتقدم المصلحة الغالبة على المفسدة النادرة[ ـ  71 قاعدة
  ]جلب المصالحمقدم على درء المفاسد [ ـ  200 قاعدة
  ] ارتكب األخفن أو محظوران أو ضررانإذا تقابل مكروها[ ـ 212 قاعدة
 ]ُتقدم أقوى المصلحتین عند تعذر الجمع بینهما[  ـ398 قاعدة
  ]تسقط المفسدة المرجوحة للمصلحة الراجحة][واجب باإلجماعالعمل بالراجح [  ـ344 قاعدة
  ]االحتیاط في الخروج من الحرمة إلى اإلباحة أشد منه في العكس[ ـ 514 قاعدة
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  ]ترجیح المفسدة على المفسدة یسقط اعتبارها[  ـ622 قاعدة
  ]درء المفاسد أهم من جلب المصالح[  ـ1035قاعدة 
  ]درء المفسدة مشروط بأن ال یؤدي إلى مثلها أو أعظم[  ـ1144 قاعدة

  : ـ فقه الحاجیات6
  ] النامي الحاجيالمالعلق بتتّالزكاة [  ـ724قاعدة 
 ]ي هي قوام المعاشتختص الزكاة باألموال الت[  ـ287 قاعدة
  ]الزوجة من باب األقوات أو من باب التفكهات[  ـ763 قاعدة
 ]ما هو االقتیات الذي تتعلق به أحكام الزكاة؟[  ـ288 قاعدة

  : ـ أصل مراعاة المآل7
َالمآل إذا خالف حكمه حكم الحال[  ـ320 قاعدة ُ[ 
ْإذا آل الفعل إلى غیر القصد [  ـ389 قاعدة َ ُ[ 
  ]ما المعتبر عند اختالف الحال والمآل؟[  ـ394 قاعدة
  ]؟مآالن مختلفا الحكمما المعتبر فیما له [  ـ395 قاعدة
  ]إذا اختلف الحكم بالنظر إلى الحال والمآل[  ـ636 قاعدة
  ]اعتبار الربویة بالتساوي في المآل[ ـ 934 قاعدة

  : ـ سد الذرائع وفتحها8
 ]الذریعة والحكمة من سدها[  ـ228قاعدة 

  ]أقسام الذرائع[  ـ229ة قاعد
  ]وجوب ضبط الذرائع وتعمیمها عند اعتبارها[  ـ230قاعدة 
  ]ُّكما یجب سد الذریعة یجب فتحها[  ـ231قاعدة 
  ]حكم حمایة الحمایة[  ـ666 قاعدة
  ]أصل مالك حمایة الذرائع واتهام الناس في بیاعات اآلجال والربا[ ـ 995 قاعدة
ٕلجواز مما یكثر القصد بها إلى الممنوع اعتبرت، وان ندرت إذا كانت صورة ا[ ـ 996 قاعدة

  ]فال
  :العبادات والعادات ـ األصل في 9

 ]ُما یعاف في العادات یكره في العبادات[ ـ 10 قاعدة
  ]األصل في األحكام المعقولیة ال التعبد[ ـ  72 قاعدة
  ]األصل في العبادات مالزمة أعیانها وترك التعلیل[ ـ  73 قاعدة
  ]القربة المتعدیة أفضل من القاصرة[ ـ 163 ةقاعد
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 ]نصوص الزكاة هل هي معلولة؟[  ـ296 قاعدة
ُالدخول اختیارا في عهدة ییكره [  ـ354 قاعدة   ] الوفاء بهاصعبً
  ]ما أوجب اإلنسان على نفسه ال یكون آكد مما أوجبه اهللا علیه[ ـ 492 قاعدة
  :البدع ـ فقه 10

  ] یجوز أن یقع عادةما شرع عبادة ال[ ـ   98قاعدة
ُكل ما لیس بمشروع فال یصح القصد إلى إیقاعه قربة[ ـ 175  قاعدة ٍ[  
  ]األصل في البدع الكراهة[ ـ  193 قاعدة
 ]وجوب مخالفة أهل البدع[  ـ319 قاعدة
  :فقه األتباع مع متبوعاتها ـ 11

  ]ًقد یسوغ في الشيء تابعا ما یمتنع فیه مستقال[ ـ  186 قاعدة
 ]علة االتباع[  ـ283ة القاعد
 ]ُاألتباع هل تعطى حكم أنفسها أو حكم متبوعاتها؟[  ـ294 قاعدة
 ]األتباع هل لها قسط من الثمن؟[  ـ295 قاعدة
 ]األصل ال یكون تابعا[  ـ359 قاعدة
  ]األتباع هل تلغى أو تعتبر؟[  ـ767 قاعدة
  ]هل األتباع مقصودة أو ال؟[ ـ 936 قاعدة
  :دالعرف والعوائ ـ 12

  ]ِیجب الرجوع إلى العوائد فیما كان خلقة[ ـ 116  قاعدة
َمن تقررت له عادة عمل علیها[ ـ 117  قاعدة ِ َ[  
  ]عورةحكم العوائد فیما هو ت[ ـ  170 قاعدة
  ]َن لبوسالكل زم[ ـ  180 قاعدة
     ]عامالعرف العرف خاص و[ ـ 470 قاعدة
  ]یجوز تخصیص القواعد بالمصلحة[ ـ 480 قاعدة
  ]هل العادة كالشاهد أو كالشاهدین[  ـ596 ةقاعد

  ]تقید المطلق وتخصص العام: العادة كالشرط[  ـ635 قاعدة
  ]الحكم المرتب على عادة ینتقل بانتقالها[ ـ 1036 قاعدة
  ...]العرف كالشرط، والغالب مقدم على األصل[  ـ 1067 قاعدة
  ]اشئة منهاب مخالفة األعاجم على حسب المفسدة النلتط[ ـ  190 قاعدة
  : أخرىقواعد أصولیة ـ 13
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   ]القیاسات الفقهیةأنواع [  ـ 9القاعدة
 ]الحكم بالشك هو بخالف الشك في الحكم[ ـ 11 قاعدة
  ]من أصول المالكیة مراعاة الخالف[ ـ 12 قاعدة
  ]ُهل یفسخ الصحیح مراعاة لقول الغیر[  ـ541 قاعدة
  ] بالیقین؟هل ینقطع حكم االستصحاب بالظن أم[ ـ  67قاعدة
  ]ُال تجوز نسبة التخریج واإللزام بطریق المفهوم أو غیره إلى غیر المعصوم[ ـ 119 قاعدة
ُالعلم ینقض الظنَّ[ ـ 125 قاعدة ُ[  
  ]المحسوسظاهر تعلق الحكم ب[ ـ 142 قاعدة
َمخالفة أحد مقتضی[ ـ 211 قاعدة ِ    ]َ الدلیل لمعارض ال یسقط االستدالل به في اآلخرْيُ
  ]قیاس الداللة[ـ  322قاعدة 
  ]حول تعدیة العلة المغیبة وتطبیقها على غسل وتكفین الشهداء[  ـ235قاعدة 
َّالعلة المغیبة وال تعدیة ال یصح  [  ـ237قاعدة  ُ َّ  ]هاُطردِ
  ]قیاس الشبه[  ـ238قاعدة 
  ]قیاس العكس[  ـ304 قاعدة

  ]ل منزلة العموم في المقال هل یتنز...ترك االستفصال في حكایات األحوال[  ـ327القاعدة 
  ]مع االحتمال، هل ینزل منزلة العموم؟... ترك االستفصال[  ـ733 قاعدة
  ]ال یقاس مخصوص على مخصوص، وال منصوص على منصوص[  ـ368 قاعدة
 ]هل الترك فعل؟[  ـ464 قاعدة
  ]المعاملة بنقیض المقصود الفاسد[  ـ638 قاعدة
  ]باحةاألصل في التصرفات اإل[  ـ640 قاعدة
  ]حجیة عمل الصحابة وحجیة عمل غیرهم[  ـ746 قاعدة
  ]متى یتم التخصیص بالقواعد الكلیة؟[  ـ818 قاعدة
  ]بین الدلیلین، والبینتین، واألصلین، والظاهرین، واألصل والظاهرتعارض ال[ ـ 999 قاعدة
  ]یجب االستصحاب بحسب اإلمكان[  ـ1104قاعدة 

  : ـ األحكام الوضعیة14
  ]وجوب البحث عن الحكم الوضعي[ ـ 015 قاعدة
ُالسبب السالم عن المعارض إذا لم یكن فیه تخییر ترتب علیه مسببه[ ـ 151 قاعدة َ َّ ُ[  
َّمانع السبب ال یوجب ارتفاعه رده[ ـ  115 قاعدة ُ ُ[  
  ]أقسام الموانع[ ـ 130 قاعدة
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  ]حكم المانع العقلي أو العادي أو الشرعي[ ـ 474 قاعدة
  ] أو الشرطسببال على حكمحكم تقدم ال[ ـ 479 قاعدة
  ]حكم الشك في السبب والشرط والمانع[  ـ650 قاعدة
  ]لیس من شرط السبب الشرعي الجواز[  ـ651 قاعدة
ُكما شرعت األسباب شرعت مبطالتها[  ـ652 قاعدة ُ[  
  ...] شرط تكلیفهخطاب الوضع إن آل إلى تكلیف من انتفى[  ـ654 قاعدة
  ...] السبب بالحكمعالقة[  ـ678 قاعدة
  ]شرط الشرط إمكان اجتماعه مع المشروط[  ـ685 قاعدة
  ]تأثیر األسباب الشرعیة[  ـ824 قاعدة
  ]الخطاب تكلیف ووضع[  ـ825 قاعدة
  ]قد یتقدم المسبب على السبب[ ـ 960 قاعدة
  ]ّإذا لم یترتب على السبب مسببه سقط اعتباره[  ـ1166 قاعدة
  ] نصب لحكمة، فالمعتبر في ترتیب الحكم ذاته ال حكمتهّالسبب إذا[  ـ1215 قاعدة
  ]ُخطاب الوضع ال یشترط فیه العلم وال القدرة وال أهلیة التكلیف[  ـ1216 قاعدة
  : ـ األحكام التكلیفیة15

  ]الركن والشرط والفرض[ ـ 127 قاعدة
  ]فرض العین وفرض الكفایة[ ـ 122 قاعدة
  ]تها بتكررها فهي فرض كفایةكل عبادة ال تتكرر مصلح[ ـ 133 قاعدة
   ]سقوط فرض الكفایة بظن فعله[ ـ 134 قاعدة
  ] على الكفایةاألصل فیه أن یكونُما شرع إلظهار اإلسالم [ ـ  182 قاعدة
  ]حكم الالحق بعد سقوط الوجوب[ ـ 135 قاعدة
  ]متعلق الوجوب في الموسع والمخیر والكفایة[ ـ 159 قاعدة
 ] هل هو شرط في الوجوبإمكان األداء[  ـ285 قاعدة
 ] ما ال یتم الواجب المطلق إال به فهو غیر واجب[  ـ356 قاعدة
ُالسنة ما فعله النبي[ ـ 136 قاعدة ّ  وداوم علیه[  
ُّالفضیلة ما اختص من المندوب بزیادة ال تبلغ السنة[ ـ 137 قاعدة ُ ُ[  
  ]تعریف النافلة[ ـ 138 قاعدة
  ]سنة المؤكدة مجازاإطالق الوجوب على ال[ ـ 139 قاعدة
  :)الرخص: انظر (المشقة ـ 16
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  ]أنواع الحرج المسقط للفعل وغیره[ ـ 100 قاعدة
  ]المشاق المسقطة للعبادة[ ـ 101  قاعدة
  ]اختالف المشاق باختالف العبادات[ ـ  102 قاعدة
َاألجر على قدر النصبهل [ ـ 162 قاعدة َّ ُ[  
  ]الحرج مرفوع[ ـ  185 قاعدة
  ]األصل في التخفیف للمشقة أنه رخصة[  ـ216قاعدة 
ُضابط ما یعفى [ ـ 164 قاعدة   ]نه من الجهاالتعُ
  : )المشقة: انظر (الرخص ـ 17

  ]هل الرخص معونة أم تخفیف؟[ ـ  111 قاعدة
 ]عدم كراهة األخذ بالرخص[  ـ404 قاعدة
  :)انظر الرخص ـ المشقة (العامة ـ التوسعة العامةفقه الحاجة  ـ 18

  ]قد یباح بعض الربا إما للمعروف كالمبادلة أو للرفق[  ـ879 قاعدة
  ...]التوسعة العامة عند مالك توجب االستثناء من األصول[ ـ 884 قاعدة
  ]الضرورات تبیح المحظورات[  ـ893 قاعدة
  ]ما ضاق شيء إال اتسع[  ـ1160 قاعدة
  :األهلیة ـ 19

 ]هل عدم البلوغ یستلزم عدم العقل[  ـ219قاعدة 
َّالسفه ال یسقط حق اهللا في المال[  ـ340 ةقاعد ُ َ َّ[ 

  ]الصبي وأهلیته للخطاب[  ـ499 قاعدة
  ]مدى نفوذ تصرفات الصبي والسفیه[  ـ500 قاعدة
  ] في التزویجوالیة الجبرعلة [ ـ 501 قاعدة
   ]ما هي علة الجبر في التزویج؟[ ـ 502 قاعدة
  ]السفه علة الحجر[ ـ 503 قاعدة
  ]ّهل بالسبب عذرالج[  ـ571 قاعدة
  ]الجهل هل یكون عذرا؟[  ـ780 قاعدة
  ]األهلیة واالنعقاد یتمان بالتمییز، ویتوقف اللزوم على التكلیف[  ـ828 قاعدة
  ]ال ینعقد إنشاء المكره كإقراره[  ـ845 قاعدة
  ]كل ما ال یعتبر رضاه في حل أو عقد لم یعتبر حضوره[  ـ851 قاعدة
  ]علیه ال ینعقد سببا كإقراره بخالف فعلهقول المحجور [ ـ 1047 قاعدة
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  ]اإلكراه وقوع التصرف على خالف االختیار[  ـ1132 قاعدة
  :الذمة ـ 20

ُالمعین ال یستقر في الذمة[ ـ 149 قاعدة َّ ُ[  
 ]ُما في الذمة هل یعد كالحال أو ال؟[  ـ284 قاعدة
  ]ُبراءة الذمة ال تكون إال باالتیان بما عمرت به[  ـ396 قاعدة

  ]األصل فیما یستقر في الذمة أن یكون مقدرا[  ـ754 اعدةق
  ]هل للذمة قسط في الثمن؟[  ـ841 قاعدة
  ]األصل قضاء ما في الذمة بمثله[ ـ 895 قاعدة
  ]الدین ما یتعلق بالذمة[ ـ 1048 قاعدة
ّالحكم على الشيء بالرد والقبول فرع عن كونه معقوال[  ـ1100 قاعدة ّ...[  
  :الضمان ـ 21
 ]القول أقوى من الفعل في الداللة[  ـ382 ةقاعد

 ]فاعل السبب كفاعل المسببهل [  ـ388 قاعدة
 ]ُالعمد والخطأ في ضمان المتلفات سواء[  ـ392 قاعدة
 ]َّالداللة ال تكون سببا في ضمان اآلدمي[  ـ402 قاعدة
  ]أسباب الضمان ثالثة[  ـ534 قاعدة
 ]هل الترك فعل؟[  ـ464 قاعدة
  ]حكم ضمان المنافع[  ـ675 قاعدة
  ]األمر هل یخرج ما في الذمة إلى األمانة فیرتفع الضمان؟[  ـ872 قاعدة
  ]باب الضمان أضعف من باب الربا، واجتماع العلل مؤكد للحكم[ ـ 909 قاعدة
  ]اإلتالف والتسبب ووضع الید غیر المؤتمنة: أسباب الضمان ثالثة[  ـ923 قاعدة
  ]ج بالضماناألصل أن الخرا[ ـ 943 قاعدة
  ]العلة في ضمان الرهن والعاریة[ ـ 1012 قاعدة
  ]ُیضمن أم هو أمانة؟... الرهن[ ـ 1023 قاعدة
  ] االستحسان آفة النصوص... األصل فیمن لم یؤذن له نفي التبرع[  ـ1083 قاعدة
  ]من قام بواجب رجع به عندهم[  ـ1084 قاعدة
  ..].التعدي على األموال سبعة أقسام[  ـ1103 قاعدة
  ]معنى الخراج بالضمان[  ـ1105 قاعدة
  ...]َحكم المكره على ما أكره علیه من قول أو فعل[  ـ1106 قاعدة
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  ]العمد والخطأ في ضمان الممیز ـ غیر المسلط ـ للمتلفات، سواء[  ـ1107 قاعدة
  ]ّالمباشرة مقدمة على السبب[  ـ1108 قاعدة
  ] ید من علیه البدلضمان المنافع یعتمد تلفها تحت[  ـ1109 قاعدة
  ]هل المنافع ال توجد إال باالنتفاع أم هي في حكم الوجود؟[  ـ1111 قاعدة
  ]إذن المأذون له شرعا أن یأذن ـ مسقط للضمان[  ـ1113 قاعدة
ًحكم القابض بإذن من له اإلذن شرعا[  ـ1115 قاعدة ُ ْ َُ ِ[...  
  ]ّكل واحد مؤتمن على ما یدعیه فیما في یده[  ـ1119 قاعدة
  ]ّالتعدي ینقل المتعدى علیه للذمة بالقیمة[  ـ1121 قاعدة
  ]الغصب استیالء على مال الغیر بعدوان[  ـ1123 قاعدة
  ]ّما أتلفه غیر الممیز جبار[  ـ1126 قاعدة
  ]...حكم الجبر في ضمان العدوان[  ـ1130 قاعدة
  :الحقوق ـ 22

ُحق اهللا تعالى طاعته، وحق العبد مصلحت[ ـ  169 قاعدة   ]هُ
  ]حقوق العباد على الفور[  ـ254قاعدة 
ُالحق المتعلق بعین مقدم فیها على المتعلق بالذمة[  ـ275 قاعدة ُ[ 
 ]ُالمطالبة بحق العبد تقدم على المطالبة بحق اهللا[  ـ276 قاعدة
 ]َّ لغیر معینتَّالحق الثابت لمعین مقدم على الحق الثاب[  ـ277 قاعدة
 ] الفقیر مقدمة أم حق المالك؟هل مراعاة حق [  ـ297 قاعدة
ُما یشترط فیه التكلیف وما ال یشترط فیه[  ـ299 قاعدة ُ[ 
 ]علة وجوب حقوق العباد وحقوق المعبود[  ـ381 قاعدة
  ...]إسقاط الحق فیما یلزم بالدخول فیه[  ـ383 قاعدة
 ]حقوق اهللا وحقوق العباد[  ـ234 قاعدة
  ]حكم ترك الشيء قبل وجوبه[ ـ 535 قاعدة
  ]إذا اتحد الحق سقط بإسقاط أحد المستحقین[  ـ543 قاعدة
  ]ٕإذا اتحد الحق سقط بإسقاط أحد المستحقین وان تعدد فال[  ـ590 قاعدة
  ]إذا تجاذب الحق جهتان غلب أقواهما[ ـ 607 قاعدة
  ]ما یقضى من حقوق اهللا وحقوق العباد[  ـ608 قاعدة
  ] حقه بذمةومن تعلق... من تعلق حقه بعین[  ـ611 قاعدة
  ]الحقوق غیر المالیة هل هي كالمالیة في إمكانیة التصرف فیها؟[  ـ628 قاعدة
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  ]من استحق أمرا لمعنى فیه، فهل یمضي نقله إلى غیره[  ـ629 قاعدة
  ]إذا تعذر استیفاء الحق ممن وجب علیه لمعنى في غیره[  ـ687 قاعدة
  ]الحضانة حق للحاضن أم للمحضون؟[  ـ764 قاعدة
  ]اجتماع جهتي استحقاق في الشخص الواحد[  ـ765 ةقاعد

  ...]ما وجب بحقوق مشتركة[  ـ768 قاعدة
  ]هل الخیار صفة العقد أم العاقد؟[  ـ849 قاعدة
  ]المنتقل بالمیراث وما ال[ ـ 1008 قاعدة
  ]قد یمتنع القسم لحق اهللا أو لحق اآلدمي[ ـ 1028 قاعدة
  ...]موال ما تحقق سببهینتقل إلى الوارث من األ[  ـ1169 قاعدة
  ]هل المغلب في القذف حق اآلدمي أم حق اهللا؟[  ـ1236 قاعدة
 ]حقوق االرتفاق[]المخالفة ما أمكنُمخالفة أصل أو قاعدة وجب تقلیل عند [  ـ262 قاعدة
ِّتعین الحق لمستحقه یغني عن معین[ ـ  44 قاعدة ُ ِّ ُّ[  
  :العقد ـ 23

  ] النظر إلى المعاوضة وغیرهامن حي: العقود ثالثة[  ـ493 قاعدة
  ]متى یمتنع الغرر من العقود ومتى ال؟[  ـ494 قاعدة
  ]متى تمتنع الجهالة والغرر من العقود؟[ ـ 495 قاعدة
  ]الصریح والكنایة في العقود[  ـ496 قاعدة
  ]األعواض تجب بالعقود[  ـ516 قاعدة
  ]األعواض وسائل، والمعوض علیه مقصد[  ـ517 قاعدة
ِالعقود أعواض الشتمالها على تحصیل حكمها في مسبباتها[  ـ518 قاعدة َِ[  
  ...]إفادة الحل فیما یفید الحل في العقود[  ـ521 قاعدة
  ]المأذون له في العقد ال یملك عقده لنفسه[  ـ523 قاعدة
  ]العقود تتناول باألصل جمیع األزمان[  ـ533 قاعدة
  ]عقدالفساد في العوض كالفساد في ال[  ـ538 قاعدة
  ]الفساد في العقد یوجب الفسخ[  ـ539 قاعدة
  ] لصفته أمّهل الرد إبطال ألصل العقد[  ـ577 قاعدة
  ]عقود الخیار أهي منحلة حتى تنعقد أو منعقدة حتى تنحل؟ [ ـ582 قاعدة
  ]كل ما ال یتقوم ال یعوض عنه[  ـ603 قاعدة
  ]ءاألصل في صیغ العقود اإلخبار ثم غلب اإلنشا[  ـ642 قاعدة
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  ]حكم التصرف في المعدوم[  ـ647 قاعدة
  ]حكم الجمع بین عقدین مختلفي الحكم[  ـ717 قاعدة
  ]شرط المعاوضة الرضا إال في مواضع[  ـ734 قاعدة
  ]شرط انعقاد البیع الرضا[  ـ989 قاعدة
  ]صرف ما هو لك إلى غیرك ال یقتضي سقوطه منك[  ـ739 قاعدة
  ]ظر فیها إلى األولیاء أم هي من حقوق البضعهل یرجع الن: الشروط[  ـ747 قاعدة
   ]حكم الخیار الواجب قبل العقد[  ـ748قاعدة 
  ]هالك المعقود علیه قبل حصول المقصود منه[  ـ803 قاعدة
  ]نقل الملك بعوض: البیع[  ـ819 قاعدة
  ] الصحةاألصل في العقود[  ـ822 قاعدة
  ]األصل في العقود اللزوم[  ـ823 قاعدة
  ]توقف انتقال الملك على الرضا[  ـ826 قاعدة
  ]ٕملك المحل واذن المالك شرط في انعقاد التصرف[  ـ829 قاعدة
  ]الغرر والجهالة یقع في ثمانیة أشیاء[  ـ830 قاعدة
  ]رؤیة المعین قبض[  ـ832 قاعدة
  ]الجهل باألوصاف یتنزل منزلة الجهل باألعیان[  ـ834 قاعدة
  ] أم العقد والتقابض؟هل هو العقد: البیع[  ـ839 قاعدة
  ]التبایع هل هو األثمان أو األعیان؟[  ـ842 قاعدة
  ]هل التمكین كالقبض أم ال؟[  ـ843 قاعدة
  ]التصرفات أربعة من حیث الشرط والتعلیق[  ـ848 قاعدة
  ]هل بیع الخیار ینقل الملك؟[  ـ850 قاعدة
  ]عقد الصرف یشترط فیه سرعة القبض والمناجزة[  ـ852 قاعدة

ُإذا شرف الشيء كثرت شروطه وشدد في تحصیله[  ـ853 عدةقا ُ[  
  ]هل كون تعدد المعقود كتعدد العقد؟[  ـ856 قاعدة
  ]ید الوكیل هل هي كید الموكل؟[  ـ868 قاعدة
َّمن أخر ما وجب له عد مسلفا[  ـ873 قاعدة ُ[  
  ]الجهل بالتماثل كتحقیق التفاضل، وتوهم الربا كالعلم به[ ـ 874 قاعدة

  ]هل القسمة بیع أم تمییز حق؟[  ـ875 دةقاع
  ]إذا تقابل القول والفعل في العقود ینظر إلى الفعل[ ـ 899 قاعدة
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  ]حكم اقتران الشرط المنافي لمقتضى العقد[ ـ 915 قاعدة
  ]هل تعد كجزئها أو كالهبة؟. الملحقات بالعقود[ ـ 920 قاعدة
  ...]الغرر ثالثة أقسام[  ـ924 قاعدة
  ...]األصل في أموال الربا حظر البیع والجواز عارض[  ـ927 قاعدة
   ]علة الربا في المطعومات[ ـ  931 قاعدة
  ]هل اإلقالة حل للبیع األول، أو ابتداء لبیع ثان؟[ ـ 938 قاعدة
  ]حكم أحد المتبایعین حكم اآلخر[  ـ956 قاعدة
  ]معنى الفسخ واالنفساخ[ ـ 959 قاعدة
  ]أقسام العقود[ ـ 982 قاعدة

  ...]ّكل ما یعده الناس عیبا ینقص من الثمن[ ـ 983 عدةقا
  ]كثیر الخطر في البیع ال یجوز[ ـ 986 قاعدة
  ]من األعیان والمنافع ما یقبل العوض، ومنه ال، ومنه اختلف فیه[ ـ 1007 قاعدة
  ]اإلسقاط  ال یفتقر إلى قبول، والنقل یفتقر[ ـ 1026 قاعدة
  ]العقد فاسداالشرط المفسد یجعل [ ـ 1029 قاعدة
  ]مشروع فال ینتقل الملك بالبیع الفاسدّالسبب الفاسد غیر [ ـ 1032 قاعدة
  ]كل تصرف یفتقر إلى اإلذن فإنه یفتقر إلى صریحه[ ـ 1040 قاعدة
  ]اإلذن في التجارة توكیل في التصرف[ ـ 1041 قاعدة
  ]الحوالة تحویل الدین من ذمة إلى ذمة[ ـ 1043 قاعدة
  ]حوالة معاوضة مقبوضةال[ ـ 1044 قاعدة
  ]الثمن معقود علیه أم معقود به؟[ ـ 1063 قاعدة
  ]الجوائح ما ال یستطاع دفعه[ ـ 1070 قاعدة
  ]مستلزم لمصلحته عند العقد، وغیر مستلزم: العقود قسمان[  ـ1077 قاعدة
  ]كل ما جاز بیعه جازت إجارته[ ـ 1079 قاعدة
  ]اإلجارة معاوضة محضة[  ـ1087 قاعدة
  ]المالیة تابعة لألوصاف المختلفة في النفاسة والخساسة[ ـ 1089 قاعدة
  ]العقود ال تنفسخ بموت العاقد[  ـ1091 قاعدة
  ]تصرف الوصي بالوكالة أم بالوالیة[  ـ1171 قاعدة
  ]هل المضارة تعتبر في الثلث؟[  ـ1172 قاعدة
  : ـ العطایا24
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  ]العطایا تلزم بالقول وتتم بالقبض[  ـ604 قاعدة
  ]حكم الرجوع في الهبة[  ـ605 دةقاع

  ]اإلبراء كالعطاء[  ـ791 قاعدة
  ]الوقف معدول به عن القیاس تحصیال للقربة[  ـ1097 قاعدة
  : ـ التملك25

  ]إذا دار الملك بین أن یبطل بالجملة أو من وجه[  ـ792 قاعدة
  ]الملك حكم شرعي مقدر في عین أو منفعة[  ـ821 قاعدة
  ...]َّهللا سبحانه بملك األعیان وملك عبیده المنافعانفرد ا[  ـ827 قاعدة
  ]من ملك ظاهر األرض هل یملك باطنها؟[ ـ 1009 قاعدة
  ]حكم األهویة حكم ما تحتها[ ـ 1010 قاعدة
  ]استصحاب الملك بحسب اإلمكان[ ـ 1027 قاعدة
  ]فعل العدوان ال یكون طریقا إلى الملك[  ـ1128 قاعدة
  ]الحاجة، فإذا انتفت انتفىِسبب الملك [  ـ1168 قاعدة
  : ـ المنافع26

  ]المنافع التي تجتنى من األعیان هل تنزل منزلتها أو ال؟[ ـ 950 قاعدة
  ]من ملك المنفعة فله المعاوضة علیها وأخذ عوضها[ ـ 1086 قاعدة
  ]المنافع تضمن باإلتالف المجرد[  ـ1124 قاعدة
ٌالمنافع متقومة في نفسها[  ـ1125 قاعدة َ ََُّ َ ُ[  
  :االجتهاد ـ 27

  ]القدرة على الیقین تمنع من االجتهاد[ ـ 123 قاعدة
  ]؟اإلصابة أم استفراغ الوسع: ما المطلوب من االجتهاد[ ـ 124 قاعدة
   ]...ة مصیبلیس كل مجتهد في القبل[ ـ 140 قاعدة
  ]المحسوسظاهر تعلق الحكم ب[ ـ 142 قاعدة
 ]التقلید في خمسة أمور[  ـ940 قاعدة
  :ظیفة الفقیه وآدابهو ـ 28

  ]تقدیر خوارق العادات لیس من دأب الفقهاء[  ـ223قاعدة 
  ]ُیكره االشتغال بالنوادر من مسائل الفقه[  ـ224قاعدة 
  ]األحكام التي ال تتجدد ال ینبغي التفصیل فیها[ ـ  33 قاعدة
   ]یجب بناء فقه اإلمام على أصوله[ ـ  121قاعدة
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  ]ألحادیث إلى المذاهبُّال یجوز رد ا[ ـ 147 قاعدة
  ]محاولة إیجاد األدلة للمذاهب على وجه التعصب[ ـ 148 قاعدة
  ] ال بعوارضهأصلهالعبرة في حكم الفعل بحسب  [ ـ569 قاعدة
  ]الفتیا إخبار عن حكم اهللا عز وجل[  ـ1135 قاعدة
  : ـ التخصص واالحتراف29

  ]ٍلكل عمل رجال[ ـ  179 قاعدة
  ]تجاوزات بعض الفقهاءالتحذیر من [ ـ 120 قاعدة
  :القضاء ـ األحكام السلطانیة: األحكام ـ 30

  ]ُضبط المصالح العامة بتعظیم األئمة[ ـ  181 قاعدة
 ]حكم الحاكم یرفع الخالف[  ـ406 قاعدة
 ]؟ باإلمامةم بالفتیا أتصرفه [  ـ114 قاعدة
 ]اإلمام مجتهد[  ـ124 قاعدة
  ]الباطن أو الظاهر فقط؟هل الحكم یتناول الظاهر و[  ـ631 قاعدة
  ]مبنى القضاء على الظاهر[  ـ637 قاعدة
  ]التعزیرات اجتهادیة[  ـ689 قاعدة
  ]ال یقع إال بحكم حاكم...حصا یفتقر إلى فم[  ـ794 قاعدة
  ]ما فیه خالف قوي فال یقع إال بحكم[  ـ795 قاعدة
  ]أصل الشریعة قضاء العامة على الخاصة[  ـ991 قاعدة
  ]ّالمدعي من كان قوله على خالف أصل أو عرف أو ظاهر[ ـ 1000 قاعدة
  ]األصل بقاء الشيء لمن هو بیده إال بدلیل[ ـ 1003 قاعدة
  ]القضاء إخبار أم إنشاء[  ـ1136 قاعدة
  ]ُال ینقض قضاء القاضي إال في أربعة مواضع[  ـ1141 قاعدة
  ]ما یفتقر إلى إذن الحكام وما ال[  ـ1143 قاعدة
  ]تحدث للناس أقضیة بقدر ما أحدثوا من فجور[  ـ1145 قاعدة
  ]نشأ عن أمارة شرعیة ال یعتبر شرعایالظن الذي ال [ ـ 1147 قاعدة
ّالدعوى طلب معین، أو ما في ذمة معین[  ـ1152 قاعدة َّ ُ[...  
  ...]الخروج عن اإلمام: البغي[  ـ1225 قاعدة
  : ـ التحكیم31

  ]یل والتحكیمحكم الحكمین متردد بین التوك [ ـ738 قاعدة
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  : ـ الفقه الجنائي32
 ]الجنایة سبب العقوبة[  ـ224 قاعدة
  ]زیادة العقوبة دلیل زیادة قبح الذنب[  ـ610 قاعدة
  ]ُینفك الزجر عن الجبر كالحدود[  ـ1127 قاعدة
  ]لماذا یقع الحبس؟[  ـ1148 قاعدة
  ] اإلتالف فقط؟هل المعتبر في العمد جهة اإلتالف وجهة المتلف أو جهة[  ـ1189 قاعدة
  ]بماذا یحصل العمد؟[  ـ1190 قاعدة
  ]حكم الشركة في الجنایة على األطراف[  ـ1191 قاعدة
  ]األصل في القصاص التساوي[  ـ1192 قاعدة
  ...]عمد من ال یأثم خطأ[  ـ1194 قاعدة
  ]هل الكفر مبیح للدم أم المبیح هو الحرابة فقط؟[  ـ1195 قاعدة
  ]تتفاوت بتفاوت أنواع الجنایات اتالعقوب[  ـ1237 قاعدة
  ...]الشبهة إما قریبة جدا فتعتبر أو بعیدة جدا فال تعتبر[  ـ1239 قاعدة
  ]العقوبة تعتمد المفسدة دون التحریم[  ـ1مكرر 1105 قاعدة
  ]ُّأن یحفظ ما ورد في السنة أنه كبیرة: ضابط الكبائر[  ـ1150 قاعدة
  :اآلداب ـ المروءة ـ 33

  ]هیب السلف من الفتیا واحتیاطهم في التحلیل والتحریمت[  ـ146 قاعدة
 ]؟لماذا البر بالكفار[  ـ214 قاعدة
  ]یكره تجدید األسماء وكثرة التعمق في المجازات[  ـ811 قاعدة
  ]ُال یلزم اإلنسان بما فیه منة [ ـ616 قاعدة
  ...]ضابط المروءة[  ـ1153 قاعدة
  ...]معنى العدالة شرعا[  ـ1154 قاعدة

 ]أنواع عقاب اهللا تعالى على الذنب[ ـ 1252 دةقاع

 


